Protestants Kralingen

zondag Rogate (= Vraagt!)
zesde zondag van de Paastijd

Protestantse Gemeente Kralingen
Hoflaankerk, 25 mei 2014

voorganger: ds Rian Veldman
ouderlingen: Annie van Hoof en Sipke Sels
diakenen: Marga Hirschfeld en Albert Taco Molenaar
lector: Antje van der Veen
kindernevendienstleiding: Lakshmi Mani en Lotte Suur
organist: Wouter van der Wilt
kosters: Pieter van Drunen en Cees Jacobse
er is oppas voor de allerkleinsten

orgelspel:
Zeuch ein zu deinen Toren | J.L. Krebs
VOORBEREIDING

verwelkoming door de ouderling
aanvangslied 283: [allen gaan staan]
‘In de veelheid van geluiden’
stilte, bemoediging en drempelgebed:
v:
Onze hulp is in de naam van de Heer
allen: die hemel en aarde gemaakt heeft
v:
Gezegend Gij,
die de morgen ontbood
en het licht hebt geroepen!
allen: Dat wij leven in uw licht!
v:
Die de weg van uw Zoon
hebt bekroond met uw liefde:
allen: Dat wij leven in uw licht!
v:
Lijf ons in in zijn leven,
maak ons één tot zijn lichaam:
allen: Dat wij leven in uw licht!
v:
Geef ons oog voor elkaar
		en zicht op uw Rijk:
allen: Dat wij leven in uw licht!
v:
en met Christus opstaan
allen: Amen! [allen gaan zitten]
zingen psalm 66:
‘Breek, aarde, uit in jubelzangen’
coupletten 5 en 6
gebed om ontferming,
afgewisseld met gezongen Kyrië (lied 367 D):

glorialied, psalm 66 [staande]
‘Breek, aarde, uit in jubelzangen’
coupletten: 1, 3 en 7

DIENST VAN HET WOORD

gebed van deze zondag
kinderen gaan naar de nevendienst
schriftlezing: Jesaja 41: 17-20
Armen en behoeftigen zoeken water – niets!
Hun tong verdroogt van de dorst.
Ik, de heer, zal hun antwoord geven,
ik, de God van Israël, zal hen niet verlaten.
18
Ik laat op kale heuvels rivieren ontspringen
en bronnen in de valleien.
In de woestijn laat ik meren ontstaan,
uit dorre grond borrelt water op.
19
Ik plant in de woestijn
ceder en acacia, mirte en olijfwilg,
en ik laat in de wildernis
den, sneeuwbal en cipres opschieten.
20
Dan zullen zij zien en beseffen,
begrijpen en erkennen
dat de hand van de heer dit heeft verricht,
dat de Heilige van Israël dit alles schiep.
17

zingen 659:
‘Kondig het jubelend aan’
couplet 1, 3 en 4
schriftlezing: Johannes 16: 16-24
Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer,
maar kort daarna zien jullie me terug.’
17
Daarop zeiden een paar leerlingen tegen elkaar: ‘Wat betekent wat hij nu zegt: “Nog een
korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort
daarna zien jullie me terug”? En: “Ik ga naar de
Vader”? 18 Wat betekent “nog een korte tijd”? Wat
bedoelt hij toch?’ 19 Jezus begreep dat ze hem iets
wilden vragen. Hij zei: ‘Proberen jullie te begrijpen wat ik bedoelde met “Nog een korte tijd en
jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien
jullie me terug”? 20 Waarachtig, ik verzeker jullie: je zult huilen en weeklagen, terwijl de wereld
blij zal zijn. Je zult bedroefd zijn, maar je verdriet
zal in vreugde veranderen. 21 Ook een vrouw die
baart heeft het zwaar als haar tijd gekomen is,
maar wanneer haar kind geboren is, herinnert
ze zich de pijn niet meer, omdat ze blij is dat er
16

een mens ter wereld is gekomen. 22 Jullie hebben
nu verdriet, maar ik zal jullie terugzien, en dan
zul je blij zijn, en niemand zal je je vreugde afnemen. 23 Dan hoeven jullie mij niets meer te
vragen. Maar ik verzeker jullie: wat je de Vader
ook vraagt in mijn naam – hij zal het je geven.
24
Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen.
Dan zal je vreugde volmaakt zijn.
zingen lied 650:
‘De aarde is vervuld’
couplet 1 en 2
schriftlezing: Romeinen 8: 18-26
Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze
tijd in geen verhouding staat tot de luister die
ons in de toekomst zal worden geopenbaard.
19
De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat
openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. 20 Want
de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet
uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan
heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen, 21 omdat ook de schepping zelf zal worden
bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid
en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. 22 Wij weten dat de hele
schepping nog altijd als in barensweeën zucht
en lijdt. 23 En dat niet alleen, ook wijzelf, die als
voorschot de Geest hebben ontvangen, ook wij
zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan. 24 In deze hoop
zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien
waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn.
Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? 25 Maar
als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden. 26 De
Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met
woordloze zuchten.
18

zingen lied 339 A
‘U komt de lof toe’

UITLEG EN VERKONDIGING
zingen 653:
‘U kennen, uit en tot U leven’
couplet 1, 4 en 7
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
mededelingen
kinderen komen terug uit de nevendienst
inzameling van de gaven voor
1. kerk
2. missionair project in De Esch
zingen 645 [staande]
‘Zing ten hemel toe’
coupletten: 1, 3, 4
zending en zegen
orgelspel:
Christ ist erstanden | J.S. Bach

VOLGENDE DIENSTEN:
Hemelvaart 29 mei, Hoflaankerk
ds Mark van Pelt
(dienst gezamenlijk met Kralingen-West)
Zondag 1 juni, 10 uur, Pro Rege
ds Ilse Hogeweg

MEDEDELINGEN:
• Er is na deze dienst koffie, thee en limonade
achterin de kerk.
• woensdag 28 mei zijn er bijeenkomsten van
rondom 30 en rondom 40 om 20 uur, respectievelijk 20.30 uur in de Hoflaankerk.

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

