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derde advent
viering Maaltijd van de Heer

visitatie, ethiopisch, verdere gegevens ontbreken

Tijd om op weg te gaan



orgelspel, 
improvisatie over lied 445 

“De nacht is haast ten einde”

VOORBEREIDING

verwelkoming en mededelingen door de ouderling

aansteken adventskaarsen door Eline

stilte, bemoediging en drempelgebed (zittende): 

v: Onze hulp is in de Naam van de Heer
a: die hemel en aarde gemaakt heeft.
 U die ons de ogen opent
v: voor wat er in de wereld gebeurt,
a: U die ons hart opent
v: als mensen om hulp vragen,
a:  wees in ons
v: kracht,
 hoop,
 uithoudingsvermogen,
 en liefde
 om te doen wat U ons te doen geeft
 voor ieder mens op deze weg.

a: Amen

aanvangslied 442: 1 (staande)
“Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen”

gebed om ontferming
beantwoord met het Kyrie van  299 E
( I = mannen, II = vrouwen)

adventslied 445: 1 allen, 2 orgel, 3 vrouwen, 4 allen
“De nacht is haast ten einde”

DIENST VAN HET WOORD

gebed van deze zondag

kinderen gaan naar de nevendienst

lezing: Sefanja 3: 1 - 4

zingen psalm 85: 3 en 4
“Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer”

lezing: Filippezen 4: 4 - 9 en Lucas 1: 39 - 56

zingen lied 157 A: 1 allen, 2 orgel, 3 vrouwen, 4 mannen
“Mijn ziel maakt groot de Heer”



UITLEG

zingen 437: 1, 3, 5, 6
“Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer”

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

voorbeden, stil gebed

de kinderen komen terug

adventsproject en -lied (melodie lied 496)
  De woning van Elisabet, 
  ver van haar huis vandaan.
  Daar zingt Maria ’t hoogste lied: 
  God heeft mij bijgestaan.
  Op bergen in dalen
  in tempel, huis en stal
  Gods liefde straalt waar mensen zijn.
  Het licht straalt overal.

inzameling van de gaven voor:
 1) Kerk 2) Kerkomroep
Tijdens de collecte zingen we lied 385: 1

“De tafel van samen”

TAFELGEBED

(harten omhoog:)
v:   Vrede met u allen.
allen: Vrede ook met u
v:  De harten omhoog! 
allen: Wij heffen ze op tot de Heer. 
v: Laten wij de Heer onze God dankzeggen. 
allen: Het past ons de Heer te danken.

(dank aan God:)
v: U komt onze dank toe, Heer onze God,
 overal en altijd,
 door Jezus Christus, onze Heer,
 Gij hebt ons met de woorden 
 van uw profeten en evangelis¬ten
 het zicht geboden op een wereld
 beschenen door het licht van uw heil:
 de aarde vol van waarheid en vrede,
 de hemel waaruit gerechtigheid neerziet.
 Gij hebt in ons verloren bestaan
 grote verwachtingen gewekt
 troost voor wie treurt



 genezing voor ons hart
 ontferming, genade en vergeving
 voor allen zich tot U keren.
 Om al deze dingen
 verheffen wij onze stem
 samen met Maria
 die getuigde van haar verwachting
 met Elisabeth en Zacharias,
 verwonderd over de weg 
 die Gij met hen ging,
 met allen die zich verheugen over uw heil
 zingen wij:

allen lied 404 E
 “Sanctus- en Benedictushymne”

(gedachtenis van Christus:)
v. Ja gezegend bent U, Heer onze God,
 en gezegend is Uw Zoon Jezus Christus,
 die komt in Uw Naam.
 Die in allergrootste nederigheid
 aan uw rijk  gestalte heeft gegeven.
 Die zijn hart volledig heeft geopend
 voor vermoeide, machteloze mensen;
 die de kinderen gezegend
 en de kleinen niet geminacht heeft.
 Laat uw Geest zijn woorden vervullen
 nu wij doen wat hij ons opdroeg:
 Hij heeft in de nacht van de overlevering
 een brood genomen,
 daar de dankzegging over uitgesproken,
 het brood gebroken
 en aan zijn discipelen gegeven en gezegd:
 ‘Neem en eet, dit is mijn lichaam,
 dat voor u gegeven wordt,
 doe dit tot mijn gedachtenis.’
 En op dezelfde wijze heeft Hij 
 een beker genomen
 daar de dankzegging over uitgesproken,
 hem rondgegeven en gezegd:
 ‘Drink allen daaruit, deze beker is 
 het nieuwe verbond in mijn bloed,
 dat voor u en velen vergoten wordt
 tot vergeving van zonden.
 Doe dit, zo dikwijls je die drinkt,
 tot mijn gedachtenis.’
allen: Zijn dood gedenken wij



  Zijn opstanding belijden wij
  Zijn toekomst verwachten wij
  Ja, Heer, kom spoedig!

(gebed om de heilige Geest:)
v: Wek op uw macht, o Heer, en kom,
 verlos al degenen die leven
 in duisternis, angst en verschrikking.
 Zend, bidden wij, uw heilige Geest
 over deze tekenen van brood en wijn
 en over heel onze gemeenschap,
 dat hiermee in ons groeien mag
 de vaste hoop op uw toekomst. 
 Samen met alle levenden
 die wij aan U opdragen:
 hen, met wie wij vreugde beleven
 en hen over wie wij zorgen hebben,...
 samen ook, lieve God, met onze doden,
 die wij uit handen hebben moeten geven
 en die wij voor U en voor elkaar gedenken,...
 en samen met alle geloofsgetuigen,
 die onze gidsen zijn geweest
 op weg naar het land van belofte,
 zo, verenigd met heel uw gemeente,
 al de uwen, in hemel en op aarde,
 loven wij, God van liefde, uw Naam,
 zegenen wij, God van genade, uw glorie,
 en prijzen wij, God van belofte, uw trouw - 
 door Hem en met Hem en in Hem,
 Jezus Christus onze Heer.
 Laten we dan eten en drinken
 want als wij eten van dit brood
 en drinken uit deze beker
 verkondigen wij de dood van de Heer,
 totdat Hij komt.
allen: Onze Vader …

allen lied 408 E
 “Lam Gods”

VREDESGROET

DELEN VAN BROOD EN WIJN

zingen bij het delen:
lied 139 D: 2 x allen, 2 x vrouwen, 2 x allen 

“Heel het duister is vol van luister” 
lied 900: 2 x allen, 2 x mannen, 2 x allen

“Nada te turbe”



dankgebed 

slotlied, staande (melodie 506, tekst Mar van der Velden)
refrein door allen, coupletten door vrouwen en kinderen

“Maria was een meisje nog”

vrouwen en kinderen:
Maria was een meisje nog,
toen hoorde zij een stem:
je krijgt een prachtig kindje,
een zoon, in Bethlehem.
Hij zal eens de bevrijder zijn,
dus zing een lied van hem.

refrein (allen):
Een lied over alles andersom, andersom,
Een lied over alles andersom.

vrouwen en kinderen:
Maria zong: mijn lieve God,
Hij zag mij zomaar staan
hoe arm en klein ‘k ook wezen mag
Hij zet mij toch vooraan.
Ik zing voor al het grote
dat Hij Isrel heeft gedaan. 

refrein (allen):
Een lied over alles andersom, andersom,
Een lied over alles andersom.

vrouwen en kinderen:
Maria zong: ik wist het wel,
zo is Hij steeds geweest.
Wie rijk en machtig willen zijn
verliezen ook het meest.
Maar armen richt Hij op
Hij maakt hun leven tot een feest.

 refrein (allen):
Een lied over alles andersom, andersom,
Een lied over alles andersom.

zending en zegen
beantwoord met gezongen “Amen”

orgelspel, improvisatie over:
“O kom, o kom, Immanuel”

Na afloop van deze dienst is er koffie / thee / limonade 
achterin de kerkruimte.



MEDEDELINGEN:
U wordt gevraagd een kaartje met meelevende 
woorden te sturen aan:

 Rose van Roosendaal
 Havenziekenhuis | Afdeling Chirurgie
 Haringvliet 2 | 3011 TD Rotterdam

Ds Ilse Hogeweg of één van de ambtsdragers zal 
dit verzoek toelichten.

Adventsbijeenkomst diaconie
(met soep en broodmaaltijd)

Tot maandagavond 14 december kunt u zich nog 
opgeven voor de adventsbijeenkomst van de dia-
conie in de Hoflaankerk. Iedereen is welkom, en 
heel speciaal welkom zijn de gemeenteleden die 
niet meer in staat zijn om de kerkdiensten op 
zondagmorgen bij te wonen. 
De viering is op vrijdag 18 december in de kerk-
zaal van de Hoflaankerk en begint om 18 uur. In-
loop is vanaf 17.30 uur. 
U kunt zich opgeven (tot maandagavond!) bij 
Hid do Oosterhuis, t. (010) 447 13 07 of e-mail: 
h8oosterhuis@kpnmail.nl. U kunt aan Hiddo 
vertellen wie er met u meekomen, of u een dieet 
heeft en of u gehaald en gebracht wilt worden.  

Kerstspel: Spelers en zangers gezocht!
Go, tell it on the mountain, over the hills and ev-
erywhere!
Op kerstmorgen, vrijdag 25 december om 10 uur, 
zal er in de kerstviering in Pro Rege een kort 
kerstspel worden opgevoerd met herders, enge-
len en zangers. Daarom zoeken wij kinderen die 
willen zingen (onder enthousiaste leiding van 
juf Lotte) en kinderen die willen meespelen als 
herder of engel, het mag ook allebei! De kinde-
ren acteren zonder tekst, daar hebben we twee 
vertellers voor. 
Wij zoeken ook volwassenen die willen zingen 
in het projectkoortje onder de bezielende leiding 
van Laurens de Visser. We zingen in ieder ge-
val ‘Go, tell it on the mountains’, daarbij mogen 
mannenstemmen niet ontbreken!



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

VOLGENDE VIERING:
 Zondag 20 december

Pro Rege, 10 uur
ds Rian Veldman
doopdienst

Het geheel staat onder leiding van Monique van 
Hoof die in onze kerk al veel ervaring heeft op-
gedaan als regisseur. Speel en zing mee! Zorg dat 
kerstmorgen een vreugdevol feest wordt voor 
jong en oud.

Aanmelden bij Monique van Hoof
e-mail: elmo_xl@hotmail.com | t: 06 104 842 16

Datums oefenen in Pro Rege:

Zaterdag 19 december:
10-11 uur kinderkoor en 11-12 uur projectkoor

Zondag 20 december:
11.30 – 13.30 uur zangers en spelers. 
Voor wat lekkers wordt gezorgd!

Donderdag 24 december: 10-12 uur

Concert met Anna den Hertog-Karpenko
Op vrijdag 18 november is in Pro Rege in Kra-
lingen een concert met onze organiste Anna 
den Hertog-Karpenko. Verder werken mee de 
sopraan Yana Mamonova en Katja Pitelina op 
dwarsfluit en traverso. Zij brengen een program-
ma van traditionele kerstliederen uit Rusland, 
Duitsland, Frankrijk en Engeland. Ook worden 
delen uit het Weihnachtsoratorium van Bach 
uitgevoerd. Een aantal kerstliederen kunnen 
meegezongen worden. Het concert begint om 
20.00 uur. Toegang € 12,50 (voorverkoop € 10).


	slot dienst

