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orgelspel
verwelkoming door de ouderling

[allen gaan staan]
stilte
bemoediging: Liedboek 291 C [laatste twee regels allen]
‘Onze hulp is de naam van de Heer’ [beamer]

drempelgebed: [beamer]
v:
Hoor ons aan, eeuwige God,
allen: hoor naar ons bidden!
Gij die onze harten aanziet,
Gij die onze diepten peilt,
blijf ons niet verborgen!
Wij herkenden U niet,
wij zochten onszelf.
Gij, Heer, vergeef ons!
Doe ons herleven
en maak ons weer nieuw.
Geef ons uw genade!
Breng ons in het reine
met U en met elkaar.
Zegen ons met vrede
en laat lichten uw aangezicht.
Amen. [allen gaan zitten]
aanvangslied 836: 1, 2 en 4
‘O Heer die onze Vader zijt’

gebed om ontferming,
beantwoord door 367 D [beamer]

glorialied 868: 1, 2, 5 [allen staan]
‘Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere’
gebed van deze zondag
kinderen gaan naar de nevendienst
lezing Genesis 18:16-33 en Psalm 1 [beamer]
(Sodom is een slechte stad)
16
De mannen gingen weer verder. Abraham liep
een eind met hen mee. Ze kwamen bij een plek
waar ze de stad Sodom konden zien liggen. 17 De
Heer dacht: Ik kan Abraham wel vertellen wat
ik van plan ben. 18-19 Ik heb hem uitgekozen. Hij
moet zijn nakomelingen leren wat ik wil. Ik wil
dat ze goed en eerlijk leven. Dan zal ik alles doen
wat ik Abraham beloofd heb. Er zal later een
groot volk van Abraham afstammen. En als de
volken op aarde elkaar geluk toewensen, zullen
ze zeggen: ‘Ik hoop dat je net zo gelukkig wordt
als Abraham.’
20
Toen zei de Heer tegen Abraham: ‘Ik heb vreselijke dingen gehoord over Sodom en Gomorra.
Ik heb gehoord dat de mensen daar heel slecht
leven. 21 Ik ga erheen om te kijken of dat waar is.
En als het waar is, zal ik die steden verwoesten.’
(Abraham vraagt of de Heer Sodom wil redden)
22
De twee andere mannen liepen door naar de
stad Sodom, maar Abraham bleef bij de Heer
staan. 23 Hij ging nog dichter naar de Heer toe en
zei: ‘Maar gaat u behalve de schuldige mensen
ook onschuldige mensen doden? 24 Misschien
zijn er vijftig onschuldige mensen in de stad.
Moeten die dan sterven? Of wilt u de hele stad
vergeven, omdat er vijftig onschuldige mensen
zijn?
25
U kunt toch niet onschuldige mensen laten sterven als u de schuldige mensen doodt? Dat kunt
u niet doen! Er is toch verschil tussen schuldige
en onschuldige mensen? U bent de rechter van

de hele aarde. U moet toch eerlijk rechtspreken!’
De Heer antwoordde: ‘Als ik in Sodom vijftig
onschuldige mensen vind, zal ik de stad niet verwoesten.’
26

(Abraham blijft het vragen)
27
Toen zei Abraham: ‘Ik ben maar een mens. Ik
mag helemaal niet zo met u spreken. Maar ik
probeer het nog een keer. 28 Misschien zijn er
maar 45 onschuldige mensen. Gaat u dan de stad
verwoesten omdat er vijf te weinig zijn?’
De Heer antwoordde: ‘Ik zal de stad niet verwoesten als er 45 onschuldige mensen zijn.’
29
Abraham ging nog verder: ‘Misschien zijn er
maar veertig onschuldige mensen.’ En de Heer
antwoordde: ‘Als het er veertig zijn, zal ik de stad
niet verwoesten.’
30
‘Word toch niet boos, Heer, als ik nog een
vraag stel,’ zei Abraham. ‘Misschien zijn er maar
dertig onschuldige mensen.’ En de Heer antwoordde: ‘Als het er dertig zijn, zal ik de stad niet
verwoesten.’
31
‘Ik probeer het nog een keer,’ zei Abraham.
‘Misschien zijn er maar twintig onschuldige
mensen.’ En de Heer antwoordde: ‘Als het er
twintig zijn, zal ik de stad niet verwoesten.’
32
Ten slotte zei Abraham: ‘Word toch niet boos
als ik nog één keer iets vraag. Misschien zijn er
maar tien onschuldige mensen.’ De Heer antwoordde: ‘Als het er tien zijn, zal ik de stad niet
verwoesten.’
33
Toen de Heer dat gezegd had, ging hij weg. En
Abraham ging terug naar huis.
lezing Psalm 1 [beamer]
(Twee manieren van leven)
1
Gelukkig is iemand die niet luistert naar
slechte mensen,
die nee zegt tegen hun verkeerde plannen.
Als slechte mensen spotten met God,
doet hij niet mee.
2
Maar hij is blij met de wet van de Heer.
Daar is hij dag en nacht mee bezig.
3
Het gaat altijd goed met hem.
Hij lijkt op een boom aan het water.
De boom geeft vruchten,
ieder jaar opnieuw,

4

5

6

en zijn bladeren blijven altijd groen.
Met slechte mensen gaat het heel anders.
Zij zullen verdwijnen,
zoals stof dat wegwaait in de wind.
Als God rechtspreekt,
blijft er niets van hen over.
Ze horen niet bij het volk van God.
De Heer beschermt mensen die leven zoals
hij het wil.
Maar met slechte mensen loopt het verkeerd af.

psalm 150 A
‘Geprezen zij God’
lezing Matteüs 22: 34-46 [beamer]
(De belangrijkste regel in de wet)
34
Daarna durfden de sadduceeën niets meer aan
Jezus te vragen. Toen de farizeeën dat hoorden,
kwamen ze bij elkaar. 35 Eén van hen, een wetsleraar, stelde Jezus een vraag. Hij zei: 36 ‘Meester,
wat is de belangrijkste regel in de wet?’ Hij hoopte dat Jezus iets verkeerds zou zeggen.
37-38
Jezus antwoordde: ‘De eerste en belangrijkste regel is deze: «De Heer is je God. Je moet van
hem houden met je hele hart, met je hele ziel, en
met je hele verstand.» 39 Maar de tweede regel is
net zo belangrijk: «Van de mensen om je heen
moet je evenveel houden als van jezelf.» 40 Die
twee regels zijn de basis van de wet en van de
andere heilige boeken.’
(Jezus vertelt over de messias)
Jezus zei tegen de groep farizeeën: 42 ‘Ik heb
voor jullie een vraag over de messias. Van wie
is hij een zoon?’ De farizeeën antwoordden: ‘De
messias is de zoon van David.’
43-44
Jezus zei tegen hen: ‘Maar David zelf noemde hem Heer. Want dit zijn Davids woorden, die
de heilige Geest hem liet zeggen: «God zei tegen
mijn Heer: Kom naast mij zitten, aan de rechterkant. Ik zal je vijanden diep voor jou laten buigen.» 45 David noemde de messias dus zijn Heer.
Hoe kan de messias dan tegelijk Davids zoon
zijn?’
46
Niemand van de farizeeën kon daar een antwoord op geven. Vanaf dat moment durfde niemand meer een vraag aan Jezus te stellen.
41

lied 974: 1, 2, 3
‘Maak ons uw liefde, God, tot opmaat’
UITLEG
lied 1012: 1 en 2 allen, 3 vrouwen, 4 mannen, 5 allen
‘Geef aan de wereld vrede, Heer’
voorbeden, stil gebed, onze Vader
kinderen komen terug,
met de kinderen zingen lied 805
‘Abraham’
collecte
1. kerk | 2. Nederlands Bijbel Genootschap
lied 673: 1, 3, 4
‘Heilige liefdeskracht’
zending en zegen
orgelspel

KOFFIE NA DE DIENST
Na deze dienst is er voor iedereen koffie, thee of
limonade achterin de kerk.
VOLGENDE DIENST:
Zondag 2 november
Pro Rege, 10 uur: ds Rian Veldman
Oogstdienst (fruitbakjes) | Michazondag i.s.m.
diaconie en werkgroep Duurzaam | Wereldwinkel | Koffie na de dienst

MEDEDELINGEN:
Leeskring: ‘Dit is geen verdediging’
Maandag 27 oktober, 20.15 uur | Pro Rege
De eerste van drie avonden rondom het boek
van Francis Spufford. Voor meer informatie: zie
de programmafolder bij het septembernummer
van Caleidoscoop of kijk op de website protestantskralingen.nl. Of spreek ds Rian Veldman er
op aan.
Fruitactie in Pro Rege
Zaterdag 1 november, 10.30 - 11.30 uur
Na de oogstdienst van de eerste zondag in november brengen we fruitbakjes naar een aantal
zieke (en) of oude mensen in de gemeente. Het
fruit dat de diakenen nodig hebben om de bakjes
te maken wordt op zaterdag 1 november tussen
10.30 uur en 11.30 uur ingezameld in Pro Rege.
De diaconie vraagt aan de gemeenteleden om
fruit voor de bakjes te brengen.
Duurzaam wandelen
Op zaterdag 1 november wordt er ter voorbereiding op Michazondag (2 november) een meditatieve wandeling gehouden.
Om 12 uur leggen we u in Pro Rege uit wat de
bedoeling van de wandeling is. We eten dan ook
een boterham. (Neem uw eigen klaargemaakte
boterhammen mee, wij zorgen voor thee en koffie.) Vervolgens beginnen we onze wandeling
rond de Kralingse Plas. Op zich is het wandelen
in die prachtige omgeving al een genoegen. Ds
Thalien Koopman zal een passende meditatie
voorbereiden en ook de werkgroep Duurzaamheid levert een bijdrage.
Rond 14 uur verwachten we weer bij Pro Rege uit
te komen.

INFORMATIE OVER DE GEMEENTE:
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