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voorganger: ds Ilse Hogeweg
ouderlingen: Henny de Vos-Koerselman en
Koos van der Steenhoven
diaken: Trudy van As-Roest
Kerstkaarsen aansteken:
Tim Benschop en Pjotr de Koning
lector: Anita Klunne
kindernevendienstleiding: Jeanette Doorduijn,
Lotte Suur, Annemarie van der Toorn
orgel: Wouter van der Wilt
trompet en bariton: Wim Roest en Josta van Harten
kosters: Pieter van Drunen en Leonard de Vos

kerstliederen zingen:
lied 475: ‘Ik mag hier aan uwe kribbe staan’
lied 503: ‘Wij staan aan een kribbe’
VOORBEREIDING

verwelkoming door de ouderling
en aansteken adventskaarsen
stilte, bemoediging en drempelgebed:
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 476 (staande)
‘Nu zijt wellekome’
gebed om ontferming, beantwoord door 367d

glorialied 468: 1 cantorij, 2 allen, 3 cantorij, 4 allen
‘Prijs de Heer die herders prijzen’
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 52: 7 - 10
7

8

9

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!’
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.
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, tekst Huub Oosterhuis, melodie lied 868
‘Komen ooit voeten’

1. Komen ooit voeten gevleugeld
mij melden de vrede,
daalt over smeulende aarde
de dauw van de vrede,
wordt ooit gehoord
uit mensenmonden dat woord:
wij zullen rusten in vrede.
2. Dan zal ik huilen en lachen
en drinken en slapen:
dromen van vluchten en doden
en huiv’rend ontwaken.
Maar niemand vlucht,
nergens alarm in de lucht,
overal vrede geschapen.
3. Dan zal ik zwaaien naar vreemden,
zij zullen mij groeten.
Wie was mijn vijand? Ik zal hem
in vrede ontmoeten.
Dan zal ik gaan
waar nog geen wegen bestaan –
vrede de weg voor mijn voeten.
schriftlezing Hebreeën 1: 1 - 12
1

Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft
God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten, 2 maar nu de tijd ten einde
loopt heeft hij tot ons gesproken door zijn Zoon,
die hij heeft aangewezen als enig erfgenaam en
door wie hij de wereld heeft geschapen. 3 In hem
schittert Gods luister, hij is zijn evenbeeld, hij
schraagt de schepping met zijn machtig woord;
hij heeft, na de reiniging van de zonden te hebben voltrokken, plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit, 4 ver verheven
boven de engelen omdat hij een eerbiedwaardiger naam heeft ontvangen dan zij. 5 Tegen wie
van de engelen heeft God immers ooit gezegd: ‘Jij
bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt’? Of:

‘Ik zal een vader voor hem zijn, en hij voor mij
een zoon’? 6 Maar wanneer hij de eerstgeborene de wereld weer binnenleidt, zegt hij: ‘Laten al
Gods engelen hem eer bewijzen.’ 7 Over de engelen zegt hij: ‘Die zijn engelen inzet als windvlagen, en zijn dienaren als een vlammend vuur.’
8
  Maar tegen de Zoon zegt hij:
‘God, uw troon houdt stand tot in alle eeuwigheid,
en de scepter van het recht is de scepter van
uw koningschap.
9
Gerechtigheid hebt u liefgehad en onrecht
gehaat;
daarom, God, heeft uw God u gezalfd
met vreugdeolie, als geen van uw gelijken.’
10
En ook:
‘In het begin hebt u, Heer, de aarde gegrondvest,
en de hemel is het werk van uw handen.
11
Zij zullen vergaan, maar u houdt stand,
ze zullen als een gewaad verslijten,
12
als een mantel zult u ze oprollen,
als een gewaad zullen ze worden verwisseld;
maar u blijft dezelfde, en uw jaren zullen geen
einde nemen.’
lied 471: 1 en 2 cantorij, 3 allen
‘In dulce jubilo’
schriftlezing Johannes 1: 1 - 14
1

In het begin was het Woord, het Woord was
bij God en het Woord was God. 2 Het was in het
begin bij God. 3 Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 4 In het
Woord was leven en het leven was het licht voor de
mensen. 5 Het licht schijnt in de duisternis en de
duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.
6
Er kwam iemand die door God was gezonden;
hij heette Johannes. 7 Hij kwam als getuige, om
van het licht te getuigen, opdat iedereen door
hem zou geloven. 8 Hij was niet zelf het licht,
maar hij was er om te getuigen van het licht:
9
het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar
de wereld kwam. 10 Het Woord was in de wereld,
de wereld is door hem ontstaan en toch kende de
wereld hem niet. 11 Hij kwam naar wat van hem

was, maar wie van hem waren hebben hem niet
ontvangen. 12 Wie hem wel ontvingen en in zijn
naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om
kinderen van God te worden. 13 Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.
14
Het Woord is mens geworden en heeft bij ons
gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij
hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van
de enige Zoon van de Vader.
lied 494: 1 cantorij, 2 en 3 allen
‘Van waar zijt Gij gekomen?’
UITLEG EN VERKONDIGING
lied 495: coupletten cantorij, refrein steeds allen
‘Toen midden in de wintertijd’

1 ‘t-Was volle maan en wintertijd,
geen vogel gaf geluid,
in plaats daarvan zond Manitou
een koor van eng’len uit.
De sterren zonken in het niet;
verwonderd hoorden jagers ‘t lied
(refrein:)
Jezus uw koning kwam heden op aard,
in excelsis gloria.
2. Van stukken schors gemaakt de wieg,
waar men het kindje vond,
gewikkeld in een deken van
gescheurd konijnenbont.
De jagers kwamen naderbij,
de eng´len zongen licht en blij:
(refrein:)
Jezus uw koning kwam heden op aard,
in excelsis gloria.
3. De jonge maan in wintertijd
is niet zo rond en schoon
als blonk de lichte stralenkrans
om deze kleine zoon.
De opperhoofden knielden rond
het kind met vos- en beverbont.
(refrein:)
Jezus uw koning kwam heden op aard,
in excelsis gloria.

4. O kind´ren van het vrije woud,
o zaad van Manitou,
het heilig kind, het hemelse,
kwam naar de aarde toe.
Kom, kniel nu voor het stralend kind
in wie gij vrede-en vreugde vindt.
(refrein:)
Jezus uw koning kwam heden op aard,
in excelsis gloria.
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
de kinderen komen terug
lied 486 zingen met de kinderen:
‘Midden in de winternacht’
inzameling van de gaven voor
1. kerk 2. la Sonrisa Naranja
tijdens de collecte orgelspel met trompet en bariton
‘Es ist ein Ros’ entsprungen’
lied 506: 1 cantorij, 2 vrouwen, 3 mannen, 4 cantorij
refrein steeds gezongen door allen
‘Wij trekken in een lange stoet’
zending en zegen
orgelspel:
‘Vom himmel hoch da komm ich her’ | J.S. Bach

VOLGENDE DIENSTEN:
Zondag 28 december
Pro Rege, 10 uur: ds Ilse Hogeweg
Woensdag 31 december
Pro Rege, 17 uur: ds Rian Veldman
Oudejaarsvesper (met oliebollen en glühwein)
Zondag 4 januari
Pro Rege, 10 uur: ds Rian Veldman
Koffie na de dienst

MEDEDELINGEN:
Tijdelijke Taizé-gemeenschap in Rotterdam
Begin 2015 komen drie jongeren uit Duitsland
en Noord-Ierland naar Rotterdam om een tijdelijke leefgemeenschap te vormen in en om de
Paradijskerk. Zij doen dit op voorstel van Taizé
en uitnodiging van de Taizégroep Paradijskerk.
Ze komen van 6/1 tot 6/2 en overnachten bij de
zusters van Liefde op de Nieuwe Binnenweg. Ze
nemen deel aan de (vele extra) Taizégebeden in
de Paradijskerk, daarnaast gaan ze meehelpen
bij diverse sociale projecten en bezoeken ze een
aantal geloofsgemeenschappen in de stad.
De jongeren betalen zelf hun reis naar Rotterdam, de Werkgroep Taizé Rotterdam heeft op
zich genomen de verblijfskosten te financieren.
De Werkgroep heeft een potje, maar daar zit niet
genoeg geld in voor de hele verblijfsduur.
Daarom is iedere gift welkom! Een eventuele bijdrage kan worden overgemaakt op
NL20INGB0005746619, t.n.v. S. de Nooij, o.v.v.
bijdrage leefgemeenschap.
Orgelconcert op tweede kerstdag
Na het succes van vorig jaar komt er opnieuw een
kerstconcert van Wouter van der Wilt op tweede
kerstdag in de Hoflaankerk. In het programma
zijn allerlei bijzondere kerstcomposities opgenomen, zoals In Dulci jubilo van Sigfrig KargElert, Weihnachten van Max Reger en een aantal
kerstcomposities van Johann Sebastian Bach.
De tweede helft van het concert staat in het teken
van improvisatie over (kerst)liederen. U kunt uw
verzoek bij Wouter indienen voorafgaand aan
het concert.
De toegang is gratis, na afloop is er een collecte.
Aanvang 14.00 uur, kerk open om 13.30 uur.

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

