Protestants Kralingen

Je laten verwonderen
Hoflaankerk
zondag 3 januari, epifanie

•  voorganger: ds Marianne Bogaard •  ouderling: Henny de Vos-Koerselman • dia
ken: Johan Louwerse • lector: Otto van der Meer • organist: Wouter van der Wilt
•  m.m.v. zanggroep •  kosters: Pieter van Drunen en Leonard de Vos • steward:
Bart Reinders •  Deze viering is te beluisteren op kerkomroep.nl en live te zien op
facebook.com/protestantskralingen
VOORBEREIDING

illustratie: Journey of the magi | Sassetta (Stefano di Giovanni)
DIENST VAN HET WOORD

orgelspel: Improvisatie lied 468: “Prijs de Heer die herders prijzen”

gebed van deze zondag

welkom en mededelingen door de ouderling

met de kinderen

stilte (wij staan)
bemoediging en drempelgebed
v Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
a die hemel en aarde gemaakt heeft
v Om ons af te stemmen op U God
loggen wij steeds weer in
Wij buigen ons voor Christus
in wie U naar ons toekomt
Wij openen onze handen
met wat wij te geven hebben
Laat ons Hem zo aanbidden
dat uw Liefde opleeft in ons.

Amen

lied 468: 1, 2, 3

“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.
gebed om ontferming
na “ZO ROEPEN WIJ U AAN” zeggen allen:
Heer, ontferm U; Christus, ontferm U
Heer, ontferm U; Amen
glorialied uit Iona: 308A

“Gloria in excelsis”

Gloria in excelsis Deo,
Deo gratias.

schriftlezing uit Matteüs 2: 1 - 12
1 Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de
regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in
Jeruzalem aan. 2 Ze vroegen: ‘Waar is de pasgeboren koning
van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en
zijn gekomen om hem eer te bewijzen.’ 3 Koning Herodes
schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem.
4 Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk
samen om aan hen te vragen waar de messias geboren zou
worden. 5 ‘In Betlehem in Judea,’ zeiden ze tegen hem, ‘want
zo staat het geschreven bij de profeet: 6 “En jij, Betlehem in
het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders
van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk
Israël zal hoeden.”’ 7 Daarop riep Herodes in het geheim de
magiërs bij zich; hij wilde precies van hen weten wanneer
de ster zichtbaar geworden was, 8 en stuurde hen vervolgens
naar Betlehem met de woorden: ‘Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het eer te bewijzen.’ 9 Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun
opdroeg, gingen ze op weg, en nu ging de ster die ze hadden
zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de
plaats waar het kind was. 10 Toen ze dat zagen, werden ze
vervuld van diepe vreugde. 11 Ze gingen het huis binnen en
vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich
neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan:
goud en wierook en mirre. 12 Nadat ze in een droom waren
gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden
ze via een andere route terug naar hun land.

»

psalm 72: 1 en 2

“Geef, Heer, de koning uwe rechten”

1. Geef, Heer, de koning uwe rechten
2. Zolang de zon des daags zal rijzen,
en uw gerechtigheid
de maan schrijdt door de nacht,
aan ’s konings zoon, om uwe knechten moet al het volk hem eer bewijzen,
te richten met beleid.
hem loven elk geslacht.
Dan ruist op alle bergen vrede,
Hij moge mild zijn als de regen,
heil op der heuvelen top.
het land tot lafenis.
Hij zal geweldenaars vertreden,
Vrede zal bloeien allerwegen,
maar armen richt hij op.
totdat geen maan meer is.

lied 500: 1, 4, 5

“Uit uw verborgenheid”
1. Uit uw verborgenheid
voorbij aan onze grenzen,
straalt lichte eeuwigheid
als daglicht voor de mensen.
Uw wijde hemel welft
zich rond over de aarde.
Gij zult op vaste grond
ons voor het donker sparen.

(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)

5. Uit uw verborgenheid
ontsteekt Gij licht op aarde,
wilt Gij ons warmen met
de gloed van uw genade.
Wij delen met elkaar
het licht, het lied, de zegen.
Wij zijn uw kandelaar,
wij gaan het donker tegen.

UITLEG EN VERKONDIGING
muziekfilmpje van Huub van der Lubbe en Ali B

“Verwonderen”

DIENST VAN HET ANTWOORD

dank- en voorbeden, afgesloten met het Onze Vader
telkens na : ‘zo bidden wij u ’ allen:
heer , hoor ons , laat komen uw rijk
collecte 1. kerk 2. Studentenpastoraat
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.
Doel van 2de collecte: Studentenpastoraat
Sinds begin 2020 is studentenpastor Rob van Waarde namens
de verschillende kerken in Rotterdam (waaronder zeker ook
de onze in Kralingen) actief en creatief verbindingen aan het
leggen met de vele (internationale) studenten in onze stad. Belangrijk werk dat hij namens ons en liefst met ons verricht.
Meer informatie: www.studentenpastoraat010.nl.

4. Uit uw verborgenheid
ons zo te na gekomen,
deelt Gij in onze nacht
en zaait er nieuwe dromen.
Zolang het donker duurt,
de moed ons wordt ontnomen,
voed ons dan met de hoop
dat Gij voorgoed zult komen.

gezegend gaan
(allen gaan staan)
v In Christus
is er geen afstand
die niet overbrugd wordt
door de vrede van God
Laat in ons blijven
en in ons op weg gaan
de ander in beeld zijn
door Hem
zegen
beaamd met (gesproken):

(allen gaan zitten)

Amen

orgelspel: Noël (Laissez paître vos bêtes) Antoine Lefébure-Wely
(na het orgelspel verlaten we de kerk)

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: Pastorale - J.S. Bach

NIEUWSBRIEF EN CALEIDOSCOOP
De eerstkomende nieuwsbrief van Protestants Kralingen
moet vrijdagavond 8 januari 2021 uitkomen. Kopij graag
vóór 12 uur die vrijdag aanleveren.
De Caleidoscoop voor januari verschijnt vrijdag 8 of zaterdag 9 januari. De kopijsluiting was maandag 28 december.

VOLGENDE VIERINGEN:
Tot en met zondag 17 januari zijn morgendiensten uitsluitend online! De Taizéviering in Pro Rege in januari is
afgelast; we denken dat we de tweede zondag van februari weer een Taizéviering kunnen houden in Pro Rege.
Zondag 10 januari
Pro Rege 10.00 uur: ds Ilse Hogeweg

