Protestants Kralingen

Gij hebt dit broze
bestaan gewild

Protestantse Gemeente Kralingen
Hoflaankerk, 8 februari 2015

5de zondag na Epifanie
(Verschijning van de Heer)

voorganger: ds Rian Veldman
ouderlingen: Koos van der Steenhoven en Pim van Loon
diakenen: Chiel Bakker en Hiddo Oosterhuis
lector: Janjob van der Steenhoven
kindernevendienst: Martin de Lange en Annemarie vd Toorn
organist: Wouter van der Wilt
kosters: Leonard de Vos en Atty de Bruin

orgelspel, muziek van Sigfrid Karg-Elert / Max Reger:

‘Gott des Himmels und der Erden’
voor de dienst oefenen van lied 920:

‘Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild’
VOORBEREIDING

verwelkoming en mededelingen door de ouderling
stilte, bemoediging en drempelgebed (zittende):
v
Onze hulp is in de Naam van de Heer
allen die hemel en aarde gemaakt heeft.
Eeuwige, onze God
wij, die U nooit hebben gezien
zie ons hier staan
wij, die van U hebben gehoord
hoor Gij ons aan
uw Naam is, dat Gij mensen helpt
wees onze hulp
en dat Gij alles hebt gemaakt
maak alles nieuw
en dat Gij ons bij name kent
leer ons U kennen
die Bron van leven wordt genoemd
doe ons weer leven
die hebt gezegd: Ik zal er zijn
wees hier aanwezig
amen.
zingen aanvangslied 210 (staande):

‘God van hemel, zee en aarde’
gebed om ontferming,

beantwoord door 367-d

zingen met de kinderen:
(tekst: Piet van Midden | melodie lied 512)

‘Wij gaan voor even uit elkaar’
1 Wij gaan voor even uit elkaar
en delen nu het licht
dat licht vertelt ons iets van God
op Hem zijn wij gericht.
2 Wij geven Gods verhalen door:
en wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht
door wat er wordt verteld.
3 Straks zoeken wij elkaar weer op
en elk heeft zijn verhaal.
het licht verbindt ons met elkaar:
het is voor allemaal.
kinderen gaan naar de nevendienst
schriftlezing: 2 Koningen 4: 8-37
zingen psalm 142: 1, 2, 3 en 6

‘Tot God de Heer hief ik mijn stem’
schriftlezing: Marcus 1: 29-39
zingen lied 837: 1 en 2

‘Iedereen zoekt U, jong of oud’
UITLEG EN VERKONDIGING
zingen lied 920

‘Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild’
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
kinderen komen terug

zingen glorialied 864: 1, 3, 4 en 5 (staande)

‘Laat ons de Heer lofzingen’
DIENST VAN HET WOORD

gebed van deze zondag

inzameling van de gaven voor
1. kerk
2. Missionair project de Esch
zingen slotlied 362 (staande):

‘Hij die gesproken heeft een woord dat gáát’
zending en zegen

orgelspel, muziek van Johann Sebastian Bach:

‘Allegro’ uit Triosonate nr 1

VOLGENDE DIENSTEN:
Vanavond 19.30 uur in Pro Rege: Taizéviering
Zondag 15 februari, 10 uur in Pro Rege.
Voorganger is dan ds Rian Veldman. Daarna
koffie bij Thalien en Koos, Oranjelaan 46.

MEDEDELINGEN:
Koffiedrinken en Wereldwinkel
Na deze dienst staan er koffie, thee en limonade
voor u klaar achterin de kerk. En de Wereldwinkel staat er.

Paaskaarsen
Binnenkort gaat de bestelling van nieuwe paaskaarsen voor Pro Rege en de Hoflaankerk de
deur uit. Als u een huispaaskaars wilt kopen dan
noteert Elsa Oosterhuis na de dienst uw bestelling. Elsa heeft een poster met afbeeldingen van
de nieuwe kaarsen bij zich. Met een gezamenlijke bestelling spaart u € 9,50 bezorgkosten uit.

Bijbel in Gewone Taal (BGT): een openbaring!
Woensdag 11 februari, 20 uur, Hoflaankerk
Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft een
nieuwe vertaling van de bijbel gemaakt: de Bijbel in Gewone Taal. Het is een vertaling uit het
Hebreeuws en Grieks in gewone taal, de taal die
we allemaal dagelijks gebruiken.
Ik was, als predikant en theoloog, wat sceptisch.
Om niet te snel te oordelen ging ik naar een masterclass over de BGT in Gouda. Om een lang verhaal kort te maken: ik ben nu fan van de BGT.
Woensdagavond probeer ik u uit te leggen hoe
dat zo gekomen is.    (ds Rian Veldman)

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

