Protestants Kralingen
Pro Rege
zondag 27 december 2020

•  voorganger: ds Ilse Hogeweg •  ouderling: Jeannette Schravesande •  dia
ken: Jeanette Doorduijn •  lector: Hennie van der Linden • organist: Anna den
Hertog-Karpenko •  m.m.v. zanggroep •  koster: Marjolein Gorissen of Arie van
Dijk • steward: Cees Steendam •  Deze viering is te beluisteren op kerkomroep.nl en
live te zien op facebook.com/protestantskralingen
glorialied 468

VOORBEREIDING

Orgelspel: J. Brahms | Es ist ein Ros entsprungen
welkom en mededelingen door de ouderling
stilte (wij gaan staan)
bemoediging en drempelgebed
v		
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
allen die hemel en aarde gemaakt heeft
v		
hoe gelukkig zijn wij
		
geboren is Jezus
		
omdat U mensen liefheeft
		
wij bidden
		
dat wij Jezus met open armen
		
en een open hart ontvangen
		
dat hij groot mag worden in ons midden
allen laat vrede in ons groeien
v		
zegen ons met uw liefde
		
vandaag en elke dag
allen Amen (wij gaan zittten)
lied 496: 1, 3, 4

“Een ster ging op uit Israël”
1. Een ster ging op uit Israël
na duizend en één nacht.
Een oud verhaal werd doorverteld,
een lied klonk onverwacht.
Dit was het uur van onze God,
een mensenzoon gelijk,
die onze naam draagt en ons lot,
die nacht begon zijn rijk.
3. Gij morgenster en mensenzoon,
breng ons de nieuwe tijd,
waarin de wereld wordt bewoond
door uw gerechtigheid.

2. De herders hebben het gezien
in de geboortestal:
daar was het vrede en sindsdien
zingt elk dat overal.
Daar was het leven argeloos,
verlosten waren zij.
Dor hout ging bloeien als een roos,
woestijn werd tot een wei.
Dan is uw heil aan ons geschied,
u allen even na, –
dan zingt de schepping weer dit lied
tot in de gloria.

gebed om ontferming
na “ZO ROEPEN WIJ U AAN” zeggen allen:
Heer, ontferm U; Christus, ontferm U
Heer, ontferm U; Amen

“Prijs de Heer die herders prijzen”
1. Prijs de Heer die herders prijzen,
die in ’s hemels paradijzen
alle engelen eer bewijzen,
hier op aarde daalt Hij neer.

2. Geef de Koning van uw leven
wat de koningen Hem geven,
breng uw schatten de verheven
in de stal geboren Heer.

3. Laat uw loflied samenvallen
met het lied der heiligen allen,
dat de hemelen weerschallen
van die jubelende wijs.

4. Aan de koning uitverkoren,
uit een maagd voor ons geboren
moet ons hele hart behoren
onze lof en eer en prijs.

DIENST VAN HET WOORD

gebed van deze zondag
psalm 117 D

“Laudate omnes gentes”
Laudate omnes gentes, laudate Dominum.
Laudate omnes gentes, laudate Dominum.

schriftlezing uit Lucas 2, vers 22 - 30
1 Toen de tijd was aangebroken dat ze zich overeenkomstig de
wet van Mozes rein moesten laten verklaren, brachten ze hem
naar Jeruzalem om hem aan de Heer aan te bieden, 23 zoals
is voorgeschreven in de wet van de Heer: ‘Elke eerstgeboren
zoon moet aan de Heer worden toegewijd.’ 24 Ook wilden ze
het offer brengen dat de wet van de Heer voorschrijft: een koppel tortelduiven of twee jonge gewone duiven.
25 Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was
een rechtvaardig en vroom man, die uitzag naar de tijd dat
God Israël vertroosting zou schenken, en de heilige Geest
rustte op hem. 26 Het was hem door de heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de messias van de
Heer zou hebben gezien. 27 Gedreven door de Geest kwam hij
naar de tempel, en toen Jezus’ ouders hun kind daar binnenbrachten om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, 28 nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de
woorden:
29 	‘Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan,
zoals u hebt beloofd.
30 Want met eigen ogen heb ik de redding gezien (...)

lied 527: 1, 2, 4

“Uit uw hemel zonder grenzen”
1. Uit uw hemel zonder grenzen
komt Gij tastend aan het licht,
met een naam en een gezicht
even weerloos als wij mensen.

2. Als een kind zijt Gij gekomen,
als een schaduw die verblindt
onnaspeurbaar als de wind
die voorbijgaat in de bomen.

4. Als een bron zijt Gij begraven,
als een mens in de woestijn.

Zal er ooit een ander zijn,
ooit nog vrede hier op aarde?

(wij gaan staan)
Voor het woord van God in de schriften,
voor het woord van God onder ons,
voor het woord van God in ons:
wij danken u, God!
(wij gaan zitten)
UITLEG EN VERKONDIGING
lied 494

“Vanwaar zijt Gij gekomen”
1. Vanwaar zijt Gij gekomen,
wij wisten niets van U.
In onze stoutste dromen
was God nooit hier en nu.
Een nieuwe God zijt Gij
die onder ons wilt wonen,
zo ver weg, zo dichtbij.

2. Gij zijt ons doorgegeven
een naam, een oud verhaal
uw woorden uitgeschreven
in iedere mensentaal.
Ons eigen levenslot
met uw geluk verweven,
zo zijt Gij onze God.

3. Gij zijt in ons verloren
wij durven U niet aan,
uw stem in onze oren,
uw komst in ons bestaan.

Een woord van vlees en bloed
een kind voor ons geboren,
een mens die sterven moet.

DIENST VAN HET ANTWOORD

lied 475

“Ik mag hier aan uw kribbe staan”
1. Ik mag hier aan uw kribbe staan,
Heer Jezus, licht en leven.
Ik draag U als geschenken aan
wat Gij mij hebt gegeven.
U zij mijn hart en ziel gewijd,
mijn geest, mijn zin, mijn innigheid.
O neem ze aan als gaven.

2. Voor ik als kind ter wereld kwam,
zijt Gij voor mij geboren.
Eer ik een woord van U vernam,
hebt Gij mij uitverkoren.
Voordat uw hand mij heeft gemaakt,
werd Gij een kindje, arm en naakt,
hebt Gij U mij gegeven.

3. Temidden van de nacht des doods
zijt Gij, mijn zon, verrezen.
O zonlicht, mild en mateloos,
uw gloed heeft mij genezen.

O zon die door het donker breekt
en ’t ware licht in mij ontsteekt,
hoe heerlijk zijn uw stralen.

gezegend gaan
(allen gaan staan)
v		
Is het waar dat God van de wereld houdt?
allen Amen, dat is waar!
v		
is het waar dat God van alle mensen houdt?
allen Amen, dat is waar!
v		
is het waar dat God alle dingen nieuw zal maken?
allen Amen, dat is waar!
v		
Kom op, laten we dan op weg gaan,
		
als mensen die God heeft geroepen,
		
om getuigen te zijn van de liefde
		
en de gerechtigheid van de hemel,
		
bakens van licht, tekens van verandering,
		
want daaruit bestaat Gods koninkrijk.
zegen
beaamd met (gesproken): amen
(allen gaan zitten)
orgelspel: A. Rowley | Greensleeves

dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

(na het orgelspel verlaten we op aanwijzingen van de steward de kerk)

collecte 1. kerk 2. Safe Haven
De eerste collecte is om onze kerkelijke gemeenschap in stand
te houden. Het rekeningnummer NL57 INGB 0000 3545 96
t.n.v. Gereformeerde kerk van Kralingen.

NIEUWSBRIEF EN CALEIDOSCOOP
De eerstkomende nieuwsbrief van Protestants Kralingen
moet woensdagavond 30 december uitkomen. Kopij graag
vóór 12 uur die woensdag aanleveren.

Doel van 2de collecte: Safe Haven
In Rotterdam bevinden zich naar schatting 10.000 mensen
die hier leven zonder geldige verblijfspapieren. De vrouwen
binnen deze groep zijn extra kwetsbaar, juist omdat ze vrouw
zijn. Voor deze vrouwen wil stichting Safe Haven zich inzetten.
Zij willen hen een tijdelijke veilige thuishaven bieden, waaruit
de vrouwen met enige ondersteuning weer grip op het leven
krijgen en zich kunnen richten op een hoopvolle toekomst.
U kunt uw gift overmaken naar de bankrekening van de diaconie:
NL33 RABO 0373 7130 10 t.n.v. Diaconie van de protestantse gemeente i.w.
Kralingen o.v.v. collectedoel en de datum.

orgelspel tijdens collecte: F. Zachau | In dulce jubilo

De Caleidoscoop voor januari verschijnt vrijdag 8 of zaterdag
9 januari. De kopijsluiting is maandag 28 december.

VOLGENDE VIERINGEN:
Let op! Voor zover we nu weten zijn tot en met zondag
17 januari al onze kerkdiensten uitsluitend online!
Oudjaar, donderdag 31 december
Pro Rege, 17.00 uur: ds Marianne Bogaard
Zondag 3 januari 2021
Hoflaankerk 10.00 uur: ds Marianne Bogaard

