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• koffiedrinken na de dienst
• wereldwinkel



orgelspel:
Partita Jesu, meine Freude (lied 907) 
van J.G. Walther

VOORBEREIDING

verwelkoming door de ouderling

aanvangspsalm 100 [allen gaan staan]
‘Juich Gode toe, bazuin en zing’

stilte, bemoediging en groet: 
v: Onze hulp is in de naam van de Heer 
allen: die hemel en aarde gemaakt heeft 
 die trouw houdt tot in eeuwigheid
 en niet loslaat de werken van zijn handen
v: Genade zij u en vrede
 van God onze Vader
 door Jezus Christus en de heilige Geest
allen: Amen

drempelgebed:

v: Hoor ons aan, eeuwige God.
allen: Hoor naar ons bidden!
v: Gij, die ons hart aanziet,  

Gij, die onze diepten peilt,
allen: blijf ons niet verborgen!
v: Wij herkenden u niet, 
 wij zochten onszelf:
allen: Gij, Heer, vergeef ons!
v: Doe ons herleven  

en maak ons weer nieuw,
allen: geef ons Uw genade!
v: Breng ons in het reine,  

met u en met elkaar:
allen: zegen ons met Uw vrede en laat lichten 

Uw aangezicht. 
 Amen  [allen gaan zitten]

inleidende woorden

zingen lied 280: 1 allen, 2 vrouwen, 3 mannen, 4 allen, 
5 vrouwen, 6 mannen, 7 allen 
‘De vreugde voert ons naar dit huis’



gebed om ontferming, 
beantwoord met gezongen kyrie van Taizé

loflied 985  [staande] 
‘Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven’

DIENST VAN HET WOORD

gebed om de leiding van de Geest

kinderen gaan naar de kindernevendienst

schriftlezing Prediker 9: 3-12
3 (...) alle mensen treft hetzelfde lot. Dat is zo 
triest bij alles wat de mensen doen onder de 
zon; en hoe triest ook dat hun hart hun leven 
lang vol kwaad en dwaasheid is, en dat hun le-
ven eindigt bij de doden. 4 Voor wie nog leven 
mag, is er nog hoop; beter een levende hond dan 
een dode leeuw. 5 Wie nog in leven zijn, weten 
tenminste dat ze moeten sterven, maar de doden 
weten niets. Er is niets meer dat hun loont, want 
ze zijn vergeten. 6 Hun liefde en hun haat, alle 
hartstocht die ze ooit hebben gehad, ging allang 
verloren. Ze nemen nooit meer deel aan alles wat 
gebeurt onder de zon.
7 Dus eet je brood met vreugde, drink met een 
vrolijk hart je wijn. God ziet alles wat je doet al-
lang met welbehagen aan. 8 Draag altijd vrolij-
ke kleren, kies een feestelijke geur. 9 Geniet van 
het leven met de vrouw die je bemint. Geniet op 
alle dagen van je leven, die God je heeft gegeven. 
Het bestaan is leeg en vluchtig en je zwoegt en 
zwoegt onder de zon, dus geniet op elke dag. Het 
is het loon dat God je heeft gegeven. 10 Doe wat 
je hand te doen vindt. Doe het met volle inzet, 
want er zijn geen daden en gedachten, geen ken-
nis en geen wijsheid in het dodenrijk. Daar ben 
je altijd naar op weg. 11 Ik heb onder de zon op-
nieuw gezien dat niet altijd een snelle hardloper 
de wedloop wint, een sterke held de oorlog, dat 
hij die wijs is niet altijd zijn brood heeft, en hij 

die inzicht heeft de rijkdom, hij die bekwaam is 
het respect. Zij allen zijn afhankelijk van tijd en 
toeval. 12 Nooit weet de mens wanneer zijn tijd 
gekomen is: zoals de vissen verraderlijk worden 
gevangen door de fuik en de vogels door de val, 
zo wordt de mens verrast door de verraderlijke 
tijd, wanneer die als een klapnet op hem valt. 

zingen lied 713: 1, 2, 3
‘Wij moeten Gode zingen’

schriftlezing Filippenzen 4: 4-9 [naardense bijbel]
4 Verheugt u in de Heer, altijd; 
 nog eens zal ik zeggen: verheugt u! 
5 Laat uw vriendelijkheid bekend worden 
 aan alle mensen. 
 De Heer is nabij. 
6 Weest over niets bezorgd,- 
 nee, laten 
 in alles, in aanbidding en smeking 
 met dankzegging, 
 uw vragen bekend worden 
 bij God. 
7 En de vrede van God, 
 die alle denken te boven gaat, 
 zal uw harten en uw gedachten 
 bewaren in Christus Jezus. 
8 Voor het overige, broeders-en-zusters, 
 al wat waarachtig is, 
 al wat eerbiedwaardig is, 
 al wat rechtvaardig is, 
 al wat ongerept is, 
 al wat liefelijk is, 
 al wat welluidend is,- 
 als er enige deugd is, 
 als iets lof verdient, 
 overweegt dát; 
9 wat ge ook hebt geleerd 
 en aangenomen en gehoord 
 en gezien in de omgang met mij, 
 brengt dát in praktijk; 
 en de God van de vrede 
 zal met u zijn. 

zingen lied 550
‘Verheug u, gij dochter van Sion’

Ky-ri-e,   Ky-ri-e,  Ky-ri-e e-lei-son.  lei - son



VERKONDIGING
‘Het gaat om de vreugde’

zingen lied 910: 1, 2, 3 orgel, 4
‘Soms groet een licht van vreugde’

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

kinderen komen terug uit de kindernevendienst

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

slotlied 422  [staande]
‘Laat de woorden die we hoorden’

zending en zegen,
beantwoord met gezongen ‘Amen’

orgelspel
Allegro uit Sonate V | C.Ph.E. Bach

koffiedrinken na de dienst, 
en de wereldwinkel is er



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

VOLGENDE DIENSTEN:

Zondag 7 september
Pro Rege, 10 uur: ds Ilse Hogeweg

Zondagmorgen 14 september
Hoflaankerk, 10 uur: ds Rian Veldman

Zondagavond 14 september
Pro Rege, 19.30 uur: ds Ilse Hogeweg en ds Rian 
Veldman; Pastoraal Meditatieve Viering 

PASTORALIA:

In het ziekenhuis opgenomen vanwege een her-
senbloeding:

Mevrouw M.N. van Hattum-Bouwman is vorige 
zondag vanwege een hersenbloeding opgenomen 
in het IJsselland Ziekenhuis. Ze kan nog geen 
bezoek hebben, maar een kaartje is welkom.
Het adres:
 Kamer A 346
 Postbus 690
 2900 AR  Capelle a/d IJssel


