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orgelspel:
Voluntary VIII | John Stanley

VOORBEREIDING

verwelkoming door de ouderling

aanvangslied 840: 1 en 2 [allen gaan staan]
‘Lieve Heer, Gij zegt “kom” en ik kom’

stilte, bemoediging en drempelgebed: 
v: 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
 opdat de kracht 
 van wat U nog altijd beweegt, 
 ook ons de richting wijst.
 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 47: 1 en 3 
‘Volken wees verheugd’

gebed om ontferming, 
beantwoord door gezongen kyrië 367 D:

glorialied 706  [staande] 
‘Dans mee met Vader, Zoon en Geest’

DIENST VAN HET WOORD

gebed van deze zondag,
beantwoord door lied 332:

Als er kinderen zijn, kunnen zij nu naar de eigen ruimte.



schriftlezing Nehemia 9: 15-20
15 Wanneer ze honger hadden gaf u hun brood 
uit de hemel, wanneer ze dorst hadden liet u wa-
ter voor hen uit een rots stromen. U beval hun 
het land binnen te gaan en in bezit te nemen, het 
land dat u hun onder ede had beloofd. 16 Maar 
onze voorouders hebben zich misdragen; koppig 
als ze waren luisterden ze niet naar uw geboden. 
17 Ze weigerden te luisteren en ze vergaten de 
wonderen die u voor hen verricht had. Koppig 
stelden ze een nieuwe leider aan, ze wilden weer 
slaven worden in Egypte. Maar u bent een God 
van vergeving, genadig en liefdevol, geduldig en 
zeer trouw: u verliet hen niet.
18 Ze tergden u door een stierkalf te gieten en te 
zeggen: ‘Dit is je god, die je uit Egypte heeft ge-
leid!’ 19 Maar liefdevol als u bent, hebt u hen zelfs 
toen, daar in de woestijn, niet verlaten. Boven 
hen stond steeds de wolkkolom om hun bij dag 
de weg te wijzen, en ’s nachts was er de vuurzuil 
die de weg verlichtte waarlangs ze moesten gaan. 
20 U gaf hun uw goede geest, en zo verkregen ze 
inzicht; u stilde hun honger met manna, u leste 
hun dorst met water.

zingen lied 870: 1, 6, 7, 8
‘Heilige God, geprezen zij’

schriftlezing Psalm 78: 12-22
12 In het land Egypte, in de vlakte van Soan
 zagen hun voorouders hoe hij een wonder 
 verrichtte:
13 hij spleet de zee en voerde hen erdoor,
 als een dam hield hij het water tegen.
14 Hij leidde hen met een wolk overdag,
 in de nacht met een lichtend vuur.
15 Hij spleet de rotsen in de woestijn
 en leste hun dorst met een watervloed,
16 uit de steen ontsprongen beken,
 het water stroomde als rivieren.
17 Maar zij bleven tegen hem zondigen,
 de Allerhoogste tergen in de woestenij.
18 Met opzet daagden zij God uit
 en riepen om eten zo veel als ze wilden.



19 Zij beledigden God
 en zeiden: ‘Zou God in staat zijn
 een tafel te dekken in de woestijn?
20 Toen hij op de rots sloeg,
 vloeide er water,
 stroomden er beken –
 maar zou hij zijn volk ook
 brood en vlees kunnen geven?’
21 Toen de heer dat hoorde, ontstak hij in woede,
 een vuur laaide op tegen Jakob,
 tegen Israël ontbrandde zijn toorn.
22 Want zij hadden God niet geloofd,
 niet vertrouwd op zijn hulp.

zingen psalm 103 C: 1 en 2
‘Loof de koning, heel mijn wezen’

schriftlezing: Matteüs 14: 13-21
13 Toen Jezus hiervan hoorde, week hij per boot uit 
naar een afgelegen plaats waar hij alleen kon zijn. 
Maar de mensen kwamen het te weten, en vanuit 
de steden volgden ze hem over land. 14 Toen hij 
uit de boot stapte en de grote menigte zag, voelde 
hij medelijden met hen en hij genas hun zieken.
15 Bij het vallen van de avond kwamen de leerlin-
gen naar hem toe en zeiden: ‘Dit is een afgelegen 
plaats en het is al laat. Stuur de mensen weg, laat 
ze naar de dorpen gaan om eten voor zichzelf te 
kopen.’ 16 Maar Jezus zei: ‘Ze hoeven niet weg, 
geven jullie hun maar te eten.’ 17 Ze antwoordden 
hem: ‘We hebben hier niets, alleen vijf broden en 
twee vissen.’ 18 Hij zei: ‘Breng ze mij.’ 19 En nadat 
hij de mensen opdracht had gegeven op het gras 
te gaan zitten, nam hij de vijf broden en de twee 
vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het 
zegengebed uit en brak de broden; hij gaf ze aan 
de leerlingen, en de leerlingen gaven ze door aan 
de mensen. 20 Iedereen at en werd verzadigd, en 
toen ze de stukken brood die over waren ophaal-
den, hadden ze twaalf manden vol. 21 Er hadden 
ongeveer vijfduizend man gegeten, vrouwen en 
kinderen niet meegeteld.

zingen lied 836
‘O Heer die onze Vader zijt’



UITLEG EN VERKONDIGING

zingen lied 995
‘O Vader, trek het lot U aan’

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

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

lied 418: 1, 2, 4  [staande]
‘God, schenk ons de kracht’

zending en zegen,
beantwoord met gezongen ‘Amen’

orgelspel

VOLGENDE DIENSTEN:

Zondag 10 augustus 
Pro Rege, 10 uur: ds Peter van Helden
Koffie na de dienst

Zondag 17 augustus
Hoflaankerk, 10 uur: ds Rian Veldman

PASTORALIA:

Aad Twigt heeft een heupoperatie ondergaan.
Zijn ziekenhuisadres: 
Sint Franciscus Gasthuis, 
5de verd. kamer 4
Kleiweg 500, 3045 PM Rotterdam



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

MEDEDELINGEN:

Draag je steentje bij aan de actie ‘Kerkado’
18 t/m 31 augustus
KerKado is een gezamenlijk project van de Rot-
terdamse kerken. De kerken bieden de stad Rot-
terdam een kado aan van 500 vrijwilligers. De 
vrijwilligers ondersteunen en versterken pro-
jecten die voortkomen uit de wijk zelf en sluiten 
aan op de beweging die er al is. Het gaat om pro-
jecten voor kinderen, jongeren en senioren, het 
opknappen van een park of gebouw en samen 
eten of samen iets doen. Het project zal plaats-
vinden van 18 t/m 31 augustus 2014 op verschil-
lende plekken in de wijk Rotterdam-Feijenoord. 
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 onze eigen website)
 
Gezocht: Denkgroepje digitale nieuwsbrief
Bij een aantal gemeenteleden leeft de wens naar 
een digitale nieuwsbrief. De kerkenraad besloot 
een werkgroepje te formeren dat zich gaat oriën-
teren over de mogelijkheden. Albert Taco Mole-
naar neemt deel vanuit de kerkenraad en Leo-
nard de Vos meldde zich als ‘technische kracht’. 
Wij vragen nog een paar geïnteresseerden, die 
willen meedenken. 
Meer informatie en/of aanmelden bij Albert 
Taco Molenaar: 
e atmolenaar@tele2.nl
t 06 10625277


