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5 de zondag van de zomer
Zondag 20 juli 2014, Hoflaankerk



orgelspel door Wouter van der Wilt
Partita over psalm 92

 voorganger:  ds Rian Veldman 
 ouderlingen:  Cees Jacobse en Atty de Bruin
 diaken:  Albert Taco Molenaar en Trudy van As
 lector:  Anita Klunne
 kindernevendienstleiding:  Lakshmi Mani 
 kosters:  Pieter van Drunen en Leonard de Vos



MEDEDELINGEN:

Draag je steentje bij aan de actie ‘Kerkado’
18 t/m 31 augustus
KerKado is een gezamenlijk project van de Rotterdamse ker-
ken. De kerken bieden de stad Rotterdam een kado aan van 
500 vrijwilligers. De vrijwilligers ondersteunen en versterken 
projecten die voortkomen uit de wijk zelf en sluiten aan op de 
beweging die er al is. Het gaat om projecten voor kinderen, 
jongeren en senioren, het opknappen van een park of gebouw 
en samen eten of samen iets doen. 
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Het project KerkKado zal plaatsvinden van 18 t/m 31 augustus 
2014 op verschillende plekken in de wijk Rotterdam-Feijen-
oord. De bestaande initiatieven in de wijk willen we graag 
versterken, ondersteunen en een duwtje in de rug geven. Met 
de inzet van 500 vrijwilligers kunnen we veel werk verzetten 
en ideeën vanuit de wijk realiseren, dus doe mee! 

zie www.kerkado.nl of bezoek www.protestantskralingen.nl en klik door 
naar KerkKado 



Gezocht: Denkgroepje digitale nieuwsbrief
Bij een aantal gemeenteleden leeft de wens naar een digitale 
nieuwsbrief. De kerkenraad besloot een werkgroepje te for-
meren dat zich gaat oriënteren over de mogelijkheden. Albert 
Taco Molenaar neemt deel vanuit de kerkenraad en Leo nard 
de Vos meldde zich als ‘technische kracht’. Wij vragen nog 
een 4-tal geïnteresseerden, die willen meedenken. 
Meer informatie en/of aanmelden bij Albert Taco Molenaar: 
e:  atmolenaar@tele2.nl  |  t:  06 10625277



orgelspel door Wouter van der Wilt

VOORBEREIDING

verwelkoming door de ouderling

aanvangslied 283: [allen gaan staan]
‘In de veelheid van geluiden’
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stilte, bemoediging en drempelgebed: 

voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer 
allen: die hemel en aarde gemaakt heeft 
 Wij openen ons voor u, o God
 opdat uw Geest in ons kan dalen
 en worden tot onze eigen adem.
 Wij openen ons voor u, o God



voorganger: opdat de kracht van wat U nog altijd beweegt, 
 ook ons de richting wijst.
allen: Wij openen ons voor u, o God
 opdat uw liefde ons bezielen zal
 ons hoofd, ons hart, ja heel ons lichaam.
 Amen   [allen gaan zitten]

zingen psalm van de zondag 92: 1, 2, 7 en 8 
‘Waarlijk, dit is rechtvaardig’

2 / 2



glorialied 871  [staande] 
‘Jezus zal heersen waar de zon’

gebed om ontferming, 
beantwoord door gezongen kyrië 367 D:



DIENST VAN HET WOORD

gebed van deze zondag,
beantwoord door lied 332

moment met de kinderen





1 / 3 schriftlezing Spreuken 15: 1-7, 31-33
1  Een vriendelijk antwoord doet woede bedaren,
 krenkende woorden wakkeren toorn aan.
2  Uit de woorden van de wijzen spreekt een overvloed aan 

kennis, | uit de mond van dwazen komt alleen maar dwaas-
heid.

3 De ogen van de heer zijn overal,
 zowel de goeden als de kwaden houdt hij in het oog.



4 Kalme woorden zijn een levensboom,
 een valse tong vernietigt de geest.
5 Een dwaas veracht de lessen van zijn vader,
 wie berispingen ter harte neemt, is verstandig.
6 Het huis van een rechtvaardige bergt talloze schatten,
 in wat een goddeloze voortbrengt, schuilt  ellende.
7 De woorden van de wijzen zaaien kennis,
 zo niet de geest van de dwazen.
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 (...)
31 Wie luistert naar de lessen van het leven
 schaart zich onder de wijzen.
32 Wie zich niet laat terechtwijzen, doet zichzelf tekort,
 wie berispingen ter harte neemt, wint daarbij.
33 Wie ontzag heeft voor de heer wint aan wijsheid,
 bescheidenheid gaat aan eerbetoon vooraf.

zingen lied 325
‘Dat woord, waarin ons richting werd gegeven’
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schriftlezing: Matteüs 13: 24-30

24 Hij hield hun een andere gelijkenis voor: ‘Het is met het ko-
ninkrijk van de hemel als met een mens die goed zaad op zijn 
akker uitzaaide. 25  Terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vij-
and onkruid tussen het graan zaaien en vertrok weer. 26 Toen 
het jonge gewas opschoot en vrucht begon te dragen, kwam 
ook het onkruid tevoorschijn. 27 De knechten kwamen de heer 
des huizes vragen: “Heer, hebt u soms geen goed zaad op uw 
akker gezaaid? Waar komt dat onkruid dan vandaan?” 28 Hij 
antwoordde: “Dat is het werk van een vijand.” De knechten 
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zeiden tegen hem: “Wilt u dat wij er het onkruid tussenuit 
wieden?” 29 Hij antwoordde: “Nee, want dan zouden jullie met 
het onkruid ook het graan lostrekken. 30  Laat beide samen 
opgroeien tot aan de oogst, dan zal ik, wanneer het oogsttijd 
is, tegen de maaiers zeggen: ‘Wied eerst het onkruid, bind het 
in bundels bij elkaar en verbrand het. Breng dan het graan 
bijeen in mijn schuur.’”’
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zingen lied 765: 1 allen, 2 v, 3 m, 4 v, 5 m, 6 allen
‘Gij hebt met uw brede gebaren’

UITLEG EN VERKONDIGING





O     toi,   l’au-de-là  de tout,        quel es - prit peut    te sai - sir ?        Tous les

ê - tres     te   cé - lè  -  brent,             le  dé - sir de tous     a - spi  -  re vers  toi.      O

(O jij, die alles overtreft, hoe kan ons verstand je bevatten? Al wat leeft bejubelt 
jou; het verlangen van allen gaat naar jou uit.)

zingen Taizélied:  ‘O toi l’au-dela de tout’



DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

kinderen komen terug

inzameling van de gaven voor:
 1. Kerk
 2. Diaconie



Google publiceerde dit filmpje ter gelegenheid van de 96ste 
geboortedag van Nelson Mandela






“Niemand wordt geboren om een persoon met een andere 
huidskleur, achtergrond of geloof te haten.”






“Een mens leert haten. Als we kunnen leren om te haten dan 
kunnen we ook leren om lief te hebben. Liefde komt gemak-
kelijker in ons hart dan haar tegenpool.”






“Wat telt in het leven is niet puur het feit dat we geleefd heb-
ben. Het verschil dat we maken in de levens van anderen be-
paalt hoe betekenisvol het leven is dat wij leiden.”






“Onderwijs is het machtigste wapen dat we kunnen gebrui-
ken om de wereld te veranderen.”






“Om vrij te zijn volstaat het niet om alleen je boeien af te 
werpen. Je moet zo leven dat de vrijheid van anderen geres-
pecteerd en versterkt wordt.”






“De grootste roem in het leven ligt niet in nooit vallen, maar 
in telkens weer opstaan.”






slotlied 977: 1, 3 en 4  [staande]
‘Ga uit, o mens, en zoek uw vreugd’

zending en zegen,
beantwoord met gezongen ‘Amen’

orgelspel:
Praeludium in Fis | Dietrich Buxtehude



VOLGENDE DIENSTEN:

Zondag 27 juli 
Pro Rege, 10 uur: ds Ilse Hogeweg

Zondag 3 augustus
Hoflaankerk, 10 uur: ds Ilse Hogeweg


