Protestants Kralingen

Midden onder u

Protestantse Gemeente Kralingen
Hoflaankerk, 7 december 2014
Tweede zondag van advent
‘Populus Sion’ (Jesaja 30:19)

koffie na de dienst

Liedbo
ek
nodig

voorganger: ds Ilse Hogeweg
ouderlingen: Sipke Sels en Jakob Brederveld
diakenen: Chiel Bakker en Hiddo Oosterhuis
kind van de zondag: Margriet de Jong
lector: Annemieke van der Meer-Spijker
kindernevendienstleiding: Aart de Jong
organist: Wouter van der Wilt
kosters: Pieter van Drunen en Leonard de Vos

orgelspel:
Ach bleib mit deiner Gnade
o.a. S. Karg – Elert en Max Reger
VOORBEREIDING

verwelkoming door de ouderling
en aansteken adventskaarsen door Margriet
stilte, bemoediging en drempelgebed (zittende):
v
Onze hulp is in de Naam van de Heer
allen die hemel en aarde gemaakt heeft.
v:
Kom tot ons, God,
naar U gaat ons verlangen uit.
Wek op uw kracht – en schep ons
nieuwe adem!
v:
Kom tot ons, God – dat Gij ons raakt
met de hartslag van uw liefde,

v

en ons geneest
– met de gloed van uw genade

v

dat Gij ons draagt
– op de vleugels van uw vrede

v

en ons nog voorgaat
– met de vonken van uw licht

v

dat Gij ons bouwt
– tot een hechte stad van recht,

v

doe ons weer wonen
– in de weelde van uw zegen

aanvangslied 444: 1, 2, 3 (dit zingen wij staande)
‘Nu daagt het in het oosten’
gebed om ontferming, beantwoord door 367d

adventslied: 463: 1, 5, 6, 7, 8
‘Licht in onze ogen’
DIENST VAN HET WOORD

gebed van deze zondag
zingen ‘Kijk eens in de verte’
Kijk eens in de ver - te, wat zie je dan?
Wat kun je ver - wach - ten, waar droom je van?
Met de wach-ter en Jo-han-nes, met Je - sa-ja en Ma-ri - a,
met

de

her - ders

kij - ken

wij.

Want het don - ker gaat voor - bij ____
kinderen gaan naar de nevendienst
schriftlezing Jesaja 40: 1-11
Troost, troost mijn volk, zegt jullie God.
2
Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend
dat haar slavendienst voorbij is, dat haar
schuld is voldaan,
omdat zij een dubbele straf voor haar zonden
uit de hand van de heer heeft ontvangen.
3
Hoor, een stem roept:
‘Baan voor de heer een weg door de woestijn,
1

effen in de wildernis een pad voor onze God.
Laat elke vallei verhoogd worden
en elke berg en heuvel verlaagd,
laat ruig land vlak worden
en rotsige hellingen rustige dalen.
5
De luister van de heer zal zich openbaren
voor het oog van al wat leeft.
De heer heeft gesproken!’
6
Hoor, een stem zegt: ‘Roep!’
En een stem antwoordt: ‘Wat zou ik roepen?
De mens is als gras, hij bloeit als een veldbloem.
7
Het gras verdort en de bloem verwelkt
wanneer de adem van de heer erover blaast.
Ja, als gras is dit volk.’
8
Het gras verdort en de bloem verwelkt,
maar het woord van onze God houdt altijd stand.
9
Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion,
verhef je stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem,
verhef je stem, vrees niet.
Zeg tegen de steden van Juda: ‘Ziehier jullie God!’
10
Ziehier God, de heer!
Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen.
Zijn loon heeft hij bij zich, zijn beloning gaat
voor hem uit.
11
Als een herder weidt hij zijn kudde:
zijn arm brengt de lammeren bijeen,
hij koestert ze, en zorgzaam leidt hij de ooien.

4

psalm 80: 1, 2, 7
‘O God van Jozef, leid ons verder’
schriftlezing Johannes 1: 19-28
Dit is het getuigenis van Johannes. De Joden
hadden vanuit Jeruzalem priesters en Levieten
naar hem toe gestuurd om hem te vragen: ‘Wie
bent u?’ 20 Hij gaf zonder aarzelen antwoord
en verklaarde ronduit: ‘Ik ben niet de messias.’
21  
Toen vroegen ze hem: ‘Wie dan? Bent u Elia?’
Hij zei: ‘Die ben ik ook niet.’ ‘Bent u de profeet?’
‘Nee,’ antwoordde hij. 22 ‘Maar wie bent u dan?’
vroegen ze hem. ‘Wij moeten antwoord kunnen
geven aan degenen die ons gestuurd hebben –
wie zegt u zelf dat u bent?’ 23 Hij zei: ‘Ik ben de
stem die roept in de woestijn: “Maak recht de
weg van de Heer,” zoals de profeet Jesaja gezegd
heeft.’ 24 De afgevaardigden die uit de kring van
19

de farizeeën kwamen, 25 vroegen verder: ‘Waarom doopt u dan, als u niet de messias bent, en
ook niet Elia of de profeet?’ 26 ‘Ik doop met water,’ antwoordde Johannes. ‘Maar in uw midden
is iemand die u niet kent, 27 hij die na mij komt
– ik ben het niet eens waard om de riemen van
zijn sandalen los te maken.’ 28 Dit gebeurde in
Betanië, aan de overkant van de Jordaan, waar
Johannes doopte.
lied 439: 1 allen, 2 vrouwen, 3 mannen, 4 allen
‘Verwacht de komst des Heren’
UITLEG EN VERKONDIGING
lied 528: refrein steeds allen
1 solo, 2 vrouwen, 3 mannen, 4 vrouwen, 5 mannen
‘Omdat Hij niet ver wou zijn’
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
gezongen gebedsrefrein: 458 ‘Zuivere vlam’

de kinderen komen terug
zingen ‘Voor wie in het donker’
Voor wie vraagt en zoekt, ver

weg in de woes-tijn

klinkt een lui - de stem, Jo - han-nes maakt zich klein
‘Na mij komt hij,

zo groot en zo dicht-bij.

Wie hem ziet zal we - ten:

God wil met ons zijn.’

inzameling van de gaven voor
1. kerk
2. pastoraat
lied 441: 1, 6, 10
‘Hoe zal ik U ontvangen’
zending en zegen
orgelspel:
Mit Ernst, o Menschenkinder | Max Reger

VOLGENDE DIENSTEN:
Zondag 14 december
Pro Rege, 10 uur: ds Ilse Hogeweg
Viering Maaltijd van de Heer
Zondag 14 december
Pro Rege, 19.30 uur: Taizé gebedsviering

MEDEDELINGEN:
Er is voor iedereen koffie, thee, limonade na deze
dienst, achterin de kerk.
Actie Schoenendoos
Maandag 8 december om 19 uur wordt er nog één
keer aan de Actie Schoenendoos gewerkt. En op
woensdag worden de dozen opgehaald.
Misschien kan Edith Stapelkamp nog wat hulp
gebruiken. Informeer er naar bij haar!
Annunciatie in de kunst
Dinsdagavond 9 december, 20 uur in de Hoflaan
kerk. Ds Ilse Hogeweg wil afbeeldingen van
kunstwerken laten zien – en er over vertellen
– die door de eeuwen heen gemaakt zijn van de
aankondiging aan Maria dat zij de moeder van
Jezus zou worden.
Ds Hogeweg vindt het prettig om enigszins te
weten hoeveel mensen er komen.
(Zie ook Caleidoscoop van december, p 6)
Kerkpleinmiddag
Op zaterdag 13 december is er in de Hoflaan
kerk een Kerkplein Kerstlunch. Van half 1 tot 3
uur bent u van harte uitgenodigd om met onze
vrienden – die begeleid zelfstandig wonen – samen te lunchen in de Onésimuszaal. Tussen de
maaltijdgangen door zingen we kerstliederen,
luisteren we naar gedichten en een mooi kerstverhaal. Laurens de Visser zorgt voor de muzikale begeleiding op de piano. Na de lunch maken
we een kerstdecoratie voor thuis.
Wie wil meehelpen met de voorbereiding vanaf 11 uur en/of bij de lunch en viering wil zijn,
wordt van harte uitgenodigd zich aan te melden
vóór maandag 8 december.
Aanmelden bij Annie van Hoof: 06 22977925 of
per e-mail: annievhm@gmail.com
Openbaring: bijbelkring
Op 18 december komen we bij elkaar om opnieuw
stil te staan bij het boek Openbaring. In grote
stappen moeten we daar door heen: we lezen
globaal hoofdstuk 8, 9 en 10. De adventstijd leent
zich er voor om langer stil te staan bij hoofdstuk

12: over de vrouw, haar zoon en de draak. ’s Mid
dags om 14.30 uur, ’s avonds 20.00 uur in de Hof
laankerk. (ds Ilse Hogeweg)
Kerstmaaltijd van Kralingen West
Op donderdag 18 december viert wijkgemeente
Kralingen West het Kerstfeest in de Hoflaan
kerk met een maaltijd en een viering. Dat is niet
alleen voor de eigen wijkgemeente, maar voor
iedereen. In de uitnodiging staat: Of je nu jong
bent of wat ouder, of u vaak in de kerk komt of
juist niet, iedereen is van harte welkom! De zaal
is om 18.00 uur open. Om 18.30 uur gaan we samen eten en aansluitend is de kerstviering. We
zingen kerstliederen, luisteren naar een verhaal
en er is een muzikale bijdrage. De toegang is gratis, maar meldt u zich wel even van tevoren aan?
Dat kan bij Ageeth (ageethpalland@gmail.com /
06 579 936 52). Welkom!!
Adventsmaaltijd van Protestants Kralingen
Op zaterdag 20 december willen we wederom een
adventsmaaltijd houden voor oudere mensen
en alleengaanden in de Hoflaankerk. Inloop is
vanaf 17.00 uur, met een drankje en ontmoeting.
Vanaf 18.00 uur is er een gezamenlijke maaltijd
met afwisselend een adventsviering.
We hopen dat weer veel gemeenteleden willen en
kunnen deelnemen. U kunt zich opgeven bij Gijs
Roodhorst (t. 202 55 81) of bij Hiddo Oosterhuis
(t. 447 13 07 of e: e.w.oosterhuis@planet.nl).
Indien gewenst kunnen we voor vervoer zorgen.
(diaconie)

INFORMATIE OVER DE GEMEENTE:
kerkblad Caleidoscoop | www. protestantskralingen.nl
predikanten:
ds Ilse Hogeweg | t: (010) 435 41 44
e: i.hogeweg@protestantskralingen.nl
ds Rian Veldman | t: 06 142 730 13
e: r.veldman@protestantskralingen.nl

