Protestants Kralingen

Vergeving

Protestantse Gemeente Kralingen
Hoflaankerk, 14 september 2014
voorganger: ds Rian Veldman
ouderlingen: Sipke Sels en Annie van Hoof
diakenen: Trudy van As en Albert Taco Molenaar
kindernevendienst: Martin de Lange en Elisabeth ter Hoeven
lector: Antje van der Veen
organist: Wouter van der Wilt
koster: Leonard de Vos en Atty de Bruin

orgelspel

VOORBEREIDING

verwelkoming door de ouderling
aanvangspsalm 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
v:
opdat uw Geest in ons kan dalen
		en worden tot onze eigen adem.
allen: Wij openen ons voor u, o God
v:
opdat de kracht
van wat U nog altijd beweegt
ook ons de richting wijst.
allen: Wij openen ons voor u, o God
v:
opdat uw liefde ons bezielen zal
ons hoofd, ons hart, ja heel ons lichaam.
allen: Amen [allen gaan zitten]
psalm van de zondag 103 C: 1 en 2
‘Loof de koning, heel mijn wezen’
gebed om ontferming,
afgewisseld met acclamatie 367 D

glorialied 103 C: 3 en 5 [staande]
‘Loof de koning, heel mijn wezen’

schriftlezing: Exodus 32: 7-14
De heer zei tegen Mozes: ‘Ga terug naar beneden, want jouw volk, dat je uit Egypte hebt geleid,
misdraagt zich. 8 Nu al zijn ze afgeweken van
de weg die ik hun gewezen heb. Ze hebben een
stierenbeeld gemaakt, hebben daarvoor neergeknield, er offers aan gebracht en gezegd: “Israël, dit is je god, die je uit Egypte heeft geleid!”’
9
De heer zei verder tegen Mozes: ‘Ik weet hoe
onhandelbaar dit volk is. 10 Houd mij niet tegen:
mijn brandende toorn zal hen verteren. Maar
uit jou zal ik een groot volk laten voortkomen.’
11
Mozes probeerde de heer, zijn God, milder te
stemmen: ‘Wilt u dan uw toorn laten woeden tegen uw eigen volk, heer, dat u met sterke hand
en grote macht uit Egypte hebt bevrijd? 12 Wilt
u dat de Egyptenaren zeggen: “Hij heeft hen bevrijd om hen in het ongeluk te storten, om hen
in het bergland te doden en van de aarde weg
te vagen”? Wees niet langer toornig en zie ervan
af onheil over uw volk te brengen! 13 Denk toch
aan uw dienaren Abraham, Isaak en Israël, aan
wie u onder ede deze belofte hebt gedaan: “Ik zal
jullie zo veel nakomelingen geven als er sterren
aan de hemel zijn, en het hele gebied waarvan
ik gesproken heb zal ik hun voor altijd in bezit
geven.”’ 14 Toen zag de heer ervan af zijn volk te
treffen met het onheil waarmee hij gedreigd had.

Tot zevenmaal toe?’ 22 Jezus antwoordde: ‘Niet tot
zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot zeventig maal
zeven. 23 Daarom is het met het koninkrijk van
de hemel als met een koning die rekenschap wilde vragen van zijn dienaren. 24 Toen hij daarmee
begonnen was, bracht men iemand bij hem die
hem tienduizend talent schuldig was. 25 Omdat
hij niets kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat
de man samen met zijn vrouw en kinderen en
alles wat hij bezat verkocht moest worden, zodat de schuld kon worden ingelost. 26 Toen wierp
de dienaar zich aan de voeten van zijn heer en
smeekte hem: “Heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen.” 27 Zijn heer kreeg medelijden,
hij liet hem vrij en schold hem de geleende som
kwijt. 28 Toen deze dienaar naar buiten ging, trof
hij daar een van de andere dienaren, die hem
honderd denarie schuldig was. Hij nam hem in
een wurggreep en beet hem toe: “Betaal me alles wat je me schuldig bent!” 29 Toen wierp deze
zich voor hem neer en smeekte hem: “Heb geduld met mij, ik zal je betalen.” 30 Maar hij wilde
daar niet van weten, integendeel, hij liet hem gevangenzetten tot hij de hele schuld zou hebben
afbetaald. 31 Toen de andere dienaren begrepen
wat er gebeurd was, waren ze zeer ontdaan, en
gingen ze naar hun heer om hem alles te vertellen. 32 Daarop liet zijn heer hem bij zich roepen
en hij zei tegen hem: “Je bent een slechte dienaar.
Heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je me erom smeekte. 33 Dan had jij toch zeker
ook medelijden moeten hebben met die andere dienaar, zoals ik medelijden heb gehad met
jou?” 34 En zijn heer was zo kwaad dat hij hem in
handen van de gerechtsbeulen gaf tot hij de hele
schuld zou hebben terugbetaald. 35 Zo zal mijn
hemelse Vader ook ieder van jullie behandelen
die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft.’

zingen psalm 103: 1, 2 en 3
‘Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren’

zingen lied 836: 1, 2, 4 en 5
‘O Heer die onze Vader zijt’

schriftlezing: Matteüs 18: 21-35
21
Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg:
‘Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken?

UITLEG EN VERKONDIGING

DIENST VAN HET WOORD

gebed van deze zondag,
beantwoord door lied 332

moment met de kinderen
7

zingen lied 103 E
‘Prijs de Heer mijn ziel’

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
kinderen komen terug
inzameling van de gaven voor
1. kerk
2. kerk-in-actie: noodhulp Syrië en Irak
slotlied 422 (staande)
‘Laat de woorden die we hoorden’
zending en zegen
beantwoord met gezongen ‘Amen’
orgelspel

MEDEDELINGEN:
Vanavond om 19.30 uur: Pastoraal meditatieve viering m.m.v. Cantorij in Pro Rege
De oecumenische organisatie de Zonnebloem
heeft de tweede zondag van september uitgeroepen tot ziekenzondag. Op deze dag zijn er door
heel Nederland oecumenische vieringen waarin stilgestaan wordt bij mensen die ziek zijn.In
de Taizégebedsviering van vanavond zullen wij
ook hier kracht in gebed zoeken voor mensen
die ziek zijn … maar óók voor hun familie en
naasten. Want een ziekte draag je nooit alleen!
In deze dienst met ds Ilse Hogeweg en ds Rian
Veldman zal er gelegenheid zijn voor gebed en
voor het ontvangen van een zegen voor wie dat
wil. Iedereen die wil bidden voor iemand die
ziek is, ieder die verlangt naar bemoediging voor
haar of zijn situatie, weet je welkom in deze viering van lied, gebed, stilte en zegen.

VOLGENDE DIENSTEN:
Vanavond Taizéviering ziekenzondag
Pro Rege, 19.30 uur:
ds Ilse Hogeweg en ds Rian Veldman
Zondagmorgen 21 september, startzondag
Pro Rege, 10 uur: ds Ilse Hogeweg

VOLGENDE WEEK STARTZONDAG!
Met heel de gemeente gaan we op zoek naar
allerlei buren! We hebben kinderen nodig,
grote mensen, mensen met fietsen en met
auto’s,
KOM ALLEMAAL!
Voor de lunch wordt gezorgd maar iets extra
lekkers meenemen: graag!!
de voorbereidingscommissie:
Monique van Hoof, Willemijn Idema,
Essel Valkenburg, Ilse Hogeweg

BURENDAG IN DE HOFLAANKERK:
Zaterdag 27 september is de Hoflaankerk van
10.30 tot 15.00 uur open vanwege Burendag in samenwerking met Pniël.
Er is boekenmarkt, wereldwinkel en de hele dag
muziek door leerlingen.
BOEKEN GEVRAAGD voor de boekenmarkt:
wilt u deze naar de Hoflaankerk brengen (tijdens
opening kerkelijk bureau of Voedselbank (vrijdag 13.00-14.30 uur, aan de achterkant))??

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

