
Pro Rege, zondag 28 november 2021, Eerste Advent  

•  voorganger: ds Marianne Bogaard •  ouderlingen: Annie van Hoof en Corry Toxopeus 
•  dia ken:  Leonard de Vos • lector: Philippina de Nikkels van der Veen • organist: Anna 
den Hertog-Karpenko •  kinderoppas: Annemieke van der Meer • kin dernevendienst: 
Wick Evenhuis • tech niek: Henk van Drunen en Wouter van der Bas • koster: Mar-
jolein Gorissen •  liturgie uitdeler: Annie van Hoof • Deze viering is te beluisteren op 
kerkomroep.nl en live te zien via de websitepagina protestantskralingen.nl/vieringen

Protestants Kralingen

VOORBEREIDING

orgelspel: Piet Post | uit “Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen”

welkom en mededelingen door de ouderling

stilte

ontsteken adventskaarsen door Sterre en Ewout

(wij gaan staan)

bemoediging en drempelgebed:
v  Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
allen die was, die is en die komen zal
v  wij zien naar U uit God,
  wanneer het donker
  lijkt toe te nemen
allen op U wachten wij
v  “Wees niet bang”
  zegt U ons toe, 
  voor vandaag en morgen.
allen Uw Zoon verwachten wij 
v  Laat zijn komst ons bestaan
  in een ander licht zetten,
  iedere nacht opnieuw
allen  Amen
  

(wij gaan zitten)

antifoon 432A
“Mijn leven til ik, God, naar U omhoog”

psalm 25: 1 en 2
“Heer, ik hef mijn hart en handen”

gebed om ontferming
v:  ...
allen: (zingen:)
lied 463 vers 1, 2, 6, 7 en 8

“Licht in onze ogen”

DIENST VAN HET WOORD

gebed van de eerste advent 

profetenlezing uit Jesaja 52: 7-10 (nbv21)
7  Hoe welkom is de vreugdebode
 die over de bergen komt aangesneld,
 die vrede aankondigt en goed nieuws brengt,
 die redding aankondigt en tegen Sion zegt:
 ‘Je God is koning!’
8 Hoor! Je wachters verheffen hun stem,
 samen barsten ze uit in gejuich,
 want ze zien het met eigen ogen:
 de heer keert terug naar Sion.
9 Breek uit in gejubel,
 ruïnes van Jeruzalem,
 want de heer troost zijn volk,
 Hij koopt Jeruzalem vrij.
10 De heer ontbloot zijn heilige arm
 ten overstaan van alle volken,
 en de einden der aarde zien
 hoe onze God redding brengt.

lied 439: 1 en 2
“Verwacht de komst des Heren”

evangelielezing uit Lucas 1: 5-25 (nbv21)
5 Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester 
die Zacharias heette en tot de priesterafdeling van Abia be
hoorde. Zijn vrouw, Elisabet, stamde af van Aäron. 6 Beiden 
waren rechtvaardig in Gods ogen en leidden een onberispelijk 
leven, geheel volgens de geboden en wetten van de Heer. 7 Ze 
hadden geen kinderen, want Elisabet was onvruchtbaar, en 
beiden waren al op leeftijd.
8 Toen de afdeling van Zacharias aan de beurt was om de 
priesterdienst te vervullen, 9 werd er volgens het gebruik van 
de priesters geloot en werd Zacharias aangewezen om het reu
koffer op te dragen in het heiligdom van de Heer. 10 De samen

Wacht eens ...
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gestroomde menigte bleef buiten staan bidden terwijl het offer 
werd gebracht. 11 Opeens verscheen hem een engel van de Heer, 
die aan de rechterkant van het reukofferaltaar stond. 12 Za
charias schrok hevig bij het zien van de engel en hij werd door 
angst overvallen. 13 Maar de engel zei tegen hem: ‘Wees niet 
bang, Zacharias, je gebed is verhoord: je vrouw Elisabet zal je 
een zoon baren, en je moet hem Johannes noemen. 14 Vreugde 
en blijdschap zullen je ten deel vallen, en velen zullen zich 
over zijn geboorte verheugen. 15 Hij zal groot zijn in de ogen 
van de Heer, en wijn of bier zal hij niet drinken. Hij zal ver
vuld worden van de heilige Geest terwijl hij nog in de schoot 
van zijn moeder is, 16 en hij zal velen uit het volk van Israël 
naar de Heer, hun God, terugbrengen. 17 Hij zal voor Hem uit 
gaan met de geest en de kracht van Elia, om ouders met hun 
kinderen te verzoenen en om van zondaars rechtvaardigen te 
maken, en zo zal hij voor de Heer een volk gereedmaken.’
18 Zacharias vroeg aan de engel: ‘Hoe kan ik weten of dat waar 
is? Ik ben immers een oude man en ook mijn vrouw is al op 
leeftijd.’ 19 De engel antwoordde: ‘Ik ben Gabriël, die altijd 
in Gods nabijheid is, en ik ben uitgezonden om je dit goede 
nieuws te brengen. 20 Maar omdat je geen geloof hebt gehecht 
aan mijn woorden, die op de voorbestemde tijd in vervulling 
zullen gaan, zul je stom zijn en niet kunnen spreken tot de dag 
waarop dit alles gaat gebeuren.’
21 De menigte stond buiten op Zacharias te wachten, en de 
mensen vroegen zich af waarom hij zo lang in het heiligdom 
bleef. 22 Maar toen hij naar buiten kwam, kon hij niets tegen 
hen zeggen. Ze begrepen dat hij in het heiligdom een visioen 
had gezien; hij maakte gebaren tegen hen, maar spreken kon 
hij niet. 23 Toen zijn tempeldienst voorbij was, ging hij terug 
naar huis. 
24 Korte tijd later werd zijn vrouw Elisabet zwanger. Ze leefde 
vijf maanden lang in afzondering en zei bij zichzelf: 25 De Heer 
heeft zich mijn lot aangetrokken. Hij heeft dit voor mij gedaan 
opdat de mensen me niet langer verachten.

lied 339A
“U komt de lof toe, U het gezang”

U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader,
o Zoon, o heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.

UITLEG EN VERKONDIGING

lied 442
“Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen”

DIENST VAN HET ANTWOORD

dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

collecte: 1. Kerk, 2. Havenzicht
1.  De eerste collecte is om onze kerkelijke gemeenschap in 
stand te houden. Het rekeningnummer van de kerkrentmees
ters is NL57 INGB 0000 3545 96 t.n.v. Gereformeerde kerk van 

Kralingen. De hervormde en gereformeerde kerkrentmees
ters verdelen de opbrengst.
2. Havenzicht is een nachtopvang in onze wijk voor dakloze 
mensen. Al jarenlang ontvangt Havenzicht in de adventstijd  
vanuit onze kerkgemeente pakketten met shampoo, sokken 
en chocola. De collecte is bestemd voor het bekostigen van 
deze pakketten.    
U kunt uw gift voor Havenzicht overmaken naar de bank
rekening van de diaconie:  NL33 RABO 0373 7130 10 t.n.v. Di
aconie van de protestantse gemeente i.w. Kralingen o.v.v. 
 bovenstaand doel en de datum.

muziek: William Byrd | uit “The Queen’s Alman”

de kinderen komen binnen, wij zingen:
“Jezus zegt ...”
Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht
dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht
en Hij wenst dat ieder tot zijn ere schijnt
jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn.

Jezus zegt ons ook dat ’t zo donker is
overal op aarde is van alles mis
laat ons dan in ’t duister held’re lichtjes zijn
jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn.

lied 433: 1, 2, 3, 4
“Kom tot ons, de wereld wacht”

 

zending en gezongen zegen (431 C)
“Amen, amen, amen”

orgelspel: J.S. Bach | Nun komm’ der Heiden Heiland

wilt u zich bij het verlaten van de kerk goed houden aan de 1,5 meter regel? 

VOLGENDE VIERING:
Zondag 5 december, 10 uur, Hoflaankerk: 

ds Ilse Hogeweg


