Protestants Kralingen

God komt ons tegemoet

Protestantse Gemeente Kralingen
Hoflaankerk, 21 december 2014
Vierde zondag van advent
Rorate Coeli
(= ‘Dauwt, hemelen’ | naar Jesaja 45: 8 A)

Liedbo
ek
nodig

voorganger: ds Rian Veldman
ouderlingen: Annie van Hoof en Cees Jacobse
diakenen: Chiel Bakker en Trudy van As
kind van de zondag: Floris Jansen
lector: Otto van der Meer
kindernevendienstleiding: Lakshmi Mani en Marieke Bukman
organist: Wouter van der Wilt
kosters: Pieter van Drunen en Berend van Loon

orgelspel, improvisatie over lied 437:
‘Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer’
VOORBEREIDING

verwelkoming door de ouderling
en aansteken adventskaarsen door kind van de zondag
stilte, moment van inkeer
bemoediging:
v
Onze hulp is in de Naam van de Heer
allen die hemel en aarde gemaakt heeft.
drempelgebed advenstijd:
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 437 (staande) 1 allen, 2 vrouwen,
3 mannen, 4 vrouwen, 5 mannen, 6 allen
‘Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer’
gebed om ontferming, beantwoord door 367d

adventslied 466: 1, 2 en 3
‘O wijsheid, daal als vruchtbare taal’
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 2 Samuël 7: 1 - 16
Toen de koning zijn intrek had genomen in het
paleis en de heer hem rust had gegeven door
hem van al zijn vijanden te verlossen, 2 zei de
koning tegen de profeet Natan: ‘Kijk nu toch! Ik
woon in een paleis van cederhout, terwijl de ark
van God in een tent staat.’ 3 ‘Doe wat uw hart u
ingeeft,’ antwoordde Natan, ‘de heer staat u immers terzijde.’ 4 Maar diezelfde nacht richtte de
heer zich tot Natan: 5 ‘Zeg tegen mijn dienaar,
tegen David: “Dit zegt de heer: Wil jij voor mij
een huis bouwen om in te wonen? 6 Ik heb toch
nooit in een huis gewoond, vanaf de dag dat ik
de Israëlieten uit Egypte heb geleid tot nu toe! Al
1

die tijd trok ik rond in tent en tabernakel. 7 Overal heb ik met de Israëlieten rondgetrokken, en
heb ik ooit aan een van de herders van Israël, die
ik had aangesteld om mijn volk te weiden, gevraagd om voor mij een huis van cederhout te
bouwen?” 8 Welnu, zeg tegen mijn dienaar, tegen
David: “Dit zegt de heer van de hemelse machten: Ik heb je achter de kudde vandaan gehaald
om mijn volk Israël te leiden. 9 Ik heb je bijgestaan in alles wat je ondernam, ik heb al je vijanden voor je uitgeschakeld en ik heb je naam
gevestigd als een van de groten der aarde. 10 Ik
heb aan mijn volk Israël een gebied toegewezen.
Daar heb ik het geplant en daar kan het nu onbevreesd wonen. Het wordt niet langer door misdadige volken onderdrukt, zoals toen het er pas
woonde 11 en ik rechters over mijn volk Israël had
aangesteld. Jou heb ik rust gegeven door je van
je vijanden te verlossen. De heer zegt je dat hij
voor jou een huis zal bouwen: 12 Wanneer je leven
voorbij is en je bij je voorouders te ruste gaat, zal
ik je laten opvolgen door je eigen zoon en hem
een bestendig koningschap schenken. 13 Hij zal
een huis bouwen voor mijn naam, en ik zal ervoor zorgen dat zijn troon nooit wankelt. 14 Ik zal
een vader voor hem zijn en hij voor mij een zoon:
als hij zondigt, zal ik hem kastijden met stok- en
zweepslagen, zoals een vader doet, 15 maar hij zal
nooit bij mij uit de gunst raken zoals Saul, die ik
verstootte omwille van jou. 16 Jou stel ik in het
vooruitzicht dat je koningshuis eeuwig zal voortbestaan en je troon nooit zal wankelen.”’
antwoordpsalm 132: 1 en 2
‘Heer, denk aan David en zijn eed’
schriftlezing Lucas 1: 26 - 38
26
In de zesde maand zond God de engel Gabriël
naar de stad Nazaret in Galilea, 27 naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef
heette, een afstammeling van David. Het meisje
heette Maria. 28 Gabriël ging haar huis binnen
en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de
Heer is met je.’ 29 Ze schrok hevig bij het horen
van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. 30 Maar de engel zei
tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je

zijn gunst geschonken. 31 Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem
Jezus noemen. 32 Hij zal een groot man worden
en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd,
en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader
David geven. 33 Tot in eeuwigheid zal hij koning
zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’
34
Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met
een man gehad.’ 35 De engel antwoordde: ‘De
heilige Geest zal over je komen en de kracht van
de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken.
Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig
worden genoemd en Zoon van God. 36 Luister,
ook je familielid Elisabet is zwanger van een
zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook
al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde
maand van haar zwangerschap, 37 want voor God
is niets onmogelijk.’ 38 Maria zei: ‘De Heer wil ik
dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de engel haar weer alleen.
lied 443
‘De engel Gabriël komt aangesneld’
UITLEG EN VERKONDIGING
lied 466: 4, 5, 6 en 7
‘O wijsheid, daal als vruchtbare taal’
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. jeugdwerk
slotlied 473 (staande)
‘Er is een roos ontloken’
zending en zegen
orgelspel:
‘Mijne Seele erhebt den Herren’ | BWV 733

VOLGENDE DIENSTEN:
Woensdagavond 24 december
Hoflaankerk, 22 uur: ds Rian Veldman
Kerstnachtdienst • inloop vanaf 21.15 uur, dan is
er warme chocolademelk.
Kerstfeest, donderdag 25 december
Hoflaankerk, 10 uur: ds Ilse Hogeweg
Kerstviering
Zondag 28 december
Pro Rege, 10 uur: ds Ilse Hogeweg
Woensdag 31 december
Pro Rege, 17 uur: ds Rian Veldman
Oudejaarsvesper

MEDEDELINGEN:
Na de dienst koffie bij Janny Korpershoek
(Voorschoterlaan 18 A)
Kralingse Kinder Kerstwandeling: Vanmiddag
Vandaag, de kortste dag van het jaar, is er de eerste Kralingse Kerstwandeling! De kinderen gaan
met lichtjes op pad. Een engel neemt kinderen en
ouders mee op een wandeling door Kralingen,
langs verschillende personages van het kerstverhaal zoals de herders en de drie wijzen. We gaan
naar hen op zoek in de wijk, langs kerk, school,
Havenzicht, op weg naar de herberg, waar we
Maria en Jozef vinden, met het kindeke Jezus. Er
is in die herberg (Pniël) plaats voor iedereen. Samen met jong en oud zullen we daar kerstliedjes
zingen en warme chocolademelk drinken. Wie
dat wil, kan vervolgens blijven eten. Wel graag
even aanmelden voor de maaltijd. Heb je thuis
nog een mooie lampion of lantaarn, dan kun je
die meenemen. Ook worden ‘sterrenlichten’ uitgedeeld.
Verzamelen: 16.15 uur voorplein Hoflaankerk, Hoflaan 1 •
Start: 16:30 uur Duur wandeling: 1 uur • Eindpunt: Pniël,
Oudedijk 15 • Meer informatie: t 06 229 779 25.
Stilstaan voor Kerst
Voor mensen die het fijn vinden om stil te worden, en stille bezinningsoefeningen te doen als
voorbereiding op Kerst, is op dinsdag 23 december om 20 uur deze avond ‘Stilstaan voor Kerst’
in Pro Rege. Een schrijfoefening, een creatieve
opdracht, en luisteren naar muziek (maar geen
bekende kerstmuziek). Voor wie genoeg heeft
van alle drukte: word samen stil.
Graag opgeven i.v.m. voorbereiding materialen.
(ds Ilse Hogeweg)
Vulling voor de Voedselbank
Momenteel maken 35 huishoudens iedere vrijdag gebruik van ons uitgiftepunt van de Voedselbank. Tweede Kerstdag valt op een vrijdag. De
uitgiftecentrale van de Voedselbank werkt dan
niet, maar van Unilever krijgen we toch pakketten om uit te delen.
Vanwege de kerstgedachte willen we deze pakketten graag aanvullen. Hiervoor doen we een

oproep aan u om kerstavond of 1e kerstdag iets
extra’s voor onze voedselbankklanten mee te nemen. We denken dan aan: wasmiddel, shampoo,
koffie/thee, chocola en soep. We rekenen op uw
medewerking.
Namens de vrijwilligers van het uitdeelpunt hartelijk dank. (Hiddo Oosterhuis)
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.
(Orgel) Kerstconcert in de Hoflaankerk
Vrijdag 26 december om 14 uur (kerk open 13.30
uur) geeft Wouter van der Wilt een kerstconcert.
Hij speelt bijzondere kerstcomposities, en ook
improvisaties over (kerst)liederen. U kunt verzoeken indienen via www.woutervanderwilt.nl.
De koffie staat klaar. Entree is gratis, maar er is
wel een collecte.

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

