Protestants Kralingen

Protestantse Gemeente Kralingen
Hoflaankerk, 17 augustus 2014
negende zondag van de zomer
(deze zondag wordt de beamer niet gebruikt)

voorganger: ds Rian Veldman
ouderlingen: Atty de Bruin en Hennie van der Linden
diakenen: Hiddo Oosterhuis en Chiel Bakker
lector: Marijke van Steenis
organist: Anna den Hertog-Karpenko
koster: Pieter van Drunen

orgelspel:
J.C.F. Fischer | Chaconne
G.F. Handel | Andante uit Concerto in F
VOORBEREIDING

verwelkoming door de ouderling
aanvangslied 287: 1, 2 en 5 [allen gaan staan]
‘Rond het licht dat leven doet’
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 72: 1, 2 en 4
‘Geef, Heer, de koning uwe rechten’
gebed om ontferming,
afgewisseld met gezongen kyrië 367 D:

glorialied 713 [staande]
‘Wij moeten Gode zingen’
DIENST VAN HET WOORD

gebed van deze zondag,
beantwoord door lied 332:

schriftlezing Jesaja 56: 1-7
1

Dit zegt de heer:
Handel rechtvaardig, handhaaf het recht;
de redding die ik breng is nabij,
en weldra openbaar ik mijn gerechtigheid.
2
Gelukkig de mens die zo handelt,
het mensenkind dat hieraan vasthoudt;
hij neemt de sabbat in acht en ontwijdt hem niet,
hij weerhoudt zijn hand van het kwaad.
3
De vreemdeling die zich met de heer heeft
verbonden,
laat hij niet zeggen:
‘De heer zondert mij zeker af van zijn volk.’
En laat de eunuch niet zeggen:
‘Ik ben maar een dorre boom.’
4
Want dit zegt de heer:
De eunuch die mijn sabbat in acht neemt,
die keuzes maakt naar mijn wil,
die vasthoudt aan mijn verbond,
5
hem geef ik iets beters dan zonen en dochters:
een gedenkteken en een naam in mijn tempel
en binnen de muren van mijn stad.
Ik geef hem een eeuwige naam,
een naam die onvergankelijk is.
6
En de vreemdeling die zich met de heer heeft
verbonden
om hem te dienen en zijn naam lief te hebben,
om dienaar van de heer te zijn
– ieder die de sabbat in acht neemt en niet
ontwijdt,
ieder die vasthoudt aan mijn verbond –,
7
hem breng ik naar mijn heilige berg,
hem schenk ik vreugde in mijn huis van gebed;
zijn offers zijn welkom op mijn altaar.
Mijn tempel zal heten ‘Huis van gebed voor alle
volken’.
zingen lied 67: 1 en 3
‘God zij ons gunstig en genadig’
schriftlezing: Matteüs 15: 21-28
21

En weer vertrok Jezus; hij week uit naar het
gebied van Tyrus en Sidon. 22 Plotseling klonk
de roep van een Kanaänitische vrouw die uit
die streek afkomstig was: ‘Heb medelijden met

mij, Heer, Zoon van David! Mijn dochter wordt
vreselijk gekweld door een demon.’ 23 Maar hij
keurde haar geen woord waardig. Zijn leerlingen
kwamen naar hem toe en vroegen hem dringend: ‘Stuur haar toch weg, anders blijft ze maar
achter ons aan schreeuwen.’ 24 Hij antwoordde:
‘Ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen
van het volk van Israël.’ 25 Maar zij kwam dichterbij, wierp zich voor hem neer en zei: ‘Heer,
help mij!’ 26 Hij antwoordde: ‘Het is niet goed om
de kinderen hun brood af te nemen en het aan
de honden te voeren.’ 27 Ze zei: ‘Zeker, Heer, maar
de honden eten toch de kruimels op die van de
tafel van hun baas vallen.’ 28 Toen antwoordde
Jezus haar: ‘U hebt een groot geloof! Wat u verlangt, zal ook gebeuren.’ En vanaf dat moment
was haar dochter genezen.
zingen: ‘Zij ziet in Hem haar Heer’
lied 80 uit de bundel ‘tegen het donker’, vers 1 t/m 5
tekst : sytze de vries | melodie : adriaan schuurman

2. een schaap van vreemde stal, 4. ‘Broodnodig zijt ge, Heer,
dat om een herder vraagt.
houd u niet langer doof!’
Een moeder die haar kind
Verlangen dat volhardt:
naar de bevrijding draagt.
de bron van haar geloof.
3. Veeleer was zij een hond
die grenzen overschreed.
Haar kloppen hield niet op
tot hij haar open deed.

5. Zij heeft hem afgetroefd
met dromen uit de Schrift.
Haar antwoord was gevat
in sterk profetisch licht.

UITLEG EN VERKONDIGING
zingen (z.o.z.) ‘Zij ziet in Hem haar Heer’
lied 80 uit de bundel ‘tegen het donker’, vers 1 en 6 t/m 10
tekst : sytze de vries | melodie : adriaan schuurman

6. Dat volken welkom zijn
aan huis bij God de Heer,
genodigd aan zijn dis,
wie heeft haar dat geleerd?

8. ‘Zeg dat er toekomst is
voor een onreine hond!’
Een brok is haar genoeg,
gevonden op de grond.

7. het wapen van de tong
waarmee hij zich verweert
wordt in haar mond de pijl
waaraan hij zich bezeert.

9. Getroffen in het spel
van woord en wederwoord
wordt hij door haar bekeerd
als hij haar roepen hoort.

			
10.
				
				
				

Zij opent hem het oog,
zij opent hem de grens:
de herder die een schaap
mag zien in ieder mens.

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
inzameling van de gaven voor:
1. Kerk
2. Kerk in Actie: zomerzendingscollecte
tijdens de collecte orgelspel:
J. Brahms | O Gott, du frommer Gott
slotlied: 981: 1, 2, 3 en 5 [staande]
‘Zolang er mensen zijn op aarde’
zending en zegen,
beantwoord met gezongen ‘Amen’
orgelspel
F. Mendelssohn-Bartholdy | Allegro maestoso e
vivace uit Sonate IV

MEDEDELINGEN:
Draag je steentje bij aan de actie ‘Kerkado’
18 t/m 31 augustus
KerKado is een gezamenlijk project van de Rotterdamse kerken. 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. Het project zal plaatsvinden van 18 t/m 31 augustus 2014 op verschillende 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)

VOLGENDE DIENSTEN:
Zondag 24 augustus
Pro Rege, 10 uur: ds Rian Veldman
Zondag 31 augustus
Hoflaankerk, 10 uur: ds Laurens Korevaar

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

