Collecte 1. Kerk
2. Bezoekgroep Asielzoekers Rotterdam
Slotlied:

“Zomaar te gaan”
Zomaar te gaan met een stok in je hand,
zonder te weten wat je zult eten.
Zomaar te gaan met een stok in je hand;
eindeloos ver is ’t beloofde land
Zomaar te gaan, wordt het leven of dood?
Altijd maar banger, duurt het nog langer?
Zomaar te gaan, wordt het leven of dood?
In de woestijn worden kinderen groot.
Zomaar te gaan, met zijn woord als bewijs,
altijd maar lopen, altijd maar hopen.
Zomaar te gaan met zijn woord als bewijs:
straks wonen wij in een paradijs.
Zegen

In de kerk is er nu:
• koffie/thee/limonade met lekkers uit allerlei landen
• wereldwinkel
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EERSTVOLGENDE VIERINGEN:
Zondag 26 april, 10 uur | Pro Rege (Oudedijk 113)
Ds Ilse Hogeweg • Maaltijd van de Heer • na die
dienst koffie bij George en Koos Ockeloen-Duivestein

AANKONDIGING:
Sjoah herdenking | Vandaag, zondag 19 april, 19 uur | Plaats:
Arminiuskerk (op de hoek van Museumpark en Westersingel)
Jaarlijkse herdenken Rotterdamse kerken samen
met leden van de Joodse gemeenschap de Shoah: de
moord op de Joden in de Tweede Wereldoorlog.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn vanuit
Loods 24 in Rotterdam ongeveer 15.000 Joodse Nederlanders weggevoerd naar de vernietigingskampen. Onder hen waren 686 Rotterdamse kinderen
van 0 tot en met 12 jaar die in Auschwitz of Sobibor
zijn vermoord. Hun namen en hun leeftijden staan
vermeld op het kindermonument bij de gedenkmuur
van Loods 24 aan de Stieltjesstraat.
Het thema van de herdenking dit jaar is ‘Niet afgesloten’. Want voor de Joodse gemeenschap is deze
zwarte periode niet afgesloten. Er zijn te veel littekens
en het antisemitisme steekt steeds weer de kop op.
Gedenken is de herinnering levend houden aan
deze zwarte bladzijden uit de Rotterdamse geschiedenis. Dit mag nooit meer gebeuren.
INFORMATIE OVER PROTESTANTS KRALINGEN:
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
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Protestants Kralingen

“Jouw land is mijn land”

AFBEELDING RUTH UIT DE PRENTENBIJBEL

Protestantse Gemeente Kralingen
Hoflaankerk, 19 april 2015

Scholendienst
[geen Liedboek nodig]

Deze dienst is voorbereid samen met de juffen, meesters en kinderen van de Nieuwe Park Rozenburgschool.
ds Rian Veldman | ouderlingen: Essel Valkenburg en Pim van Loon | diakenen: Chiel Bakker en Eelco
Stapelkamp | organist en pianist: Wouter van der Wilt |
gita r ist : muziekmeester Peter
voorganger :

Muziek vooraf

Zingen:

Welkom door ouderling en kleuter
Zingen (Liedboek 288):

“Goedemorgen, welkom allemaal”
Moment van stilte
Bemoediging en drempelgebed
v:
Onze hulp is in de naam van de heer
allen: die hemel en aarde gemaakt heeft
v:
God van liefde, vol verlangen zijn wij
samengekomen. / Om te luisteren naar Uw
stem worden wij heel stil. / Wees hier bij
ons en laat ons weten dat wij uw kinderen
zijn, / vandaag, en morgen, en altijd.
allen: Amen!
Zingen (Liedboek 218):

“Dank u voor deze nieuwe morgen”
Gebed om ontferming
Dans en zang (door kinderen uit groep 4 en 5):

“God is goed”

Gebed bij de opening van de Bijbel
Verhaal van Ruth
[uit de prentenbijbel van marijke ten cate]
Lied: [allemaal het refrein meezingen:]

“Een lichtje aan de horizon”
Ja dat zeggen al die prachtige verhalen
die wij hier mogen lezen, mogen horen,
onder de vleugels van het oude Bethlehem
wordt keer op keer weer nieuwe hoop geboren.
Gedicht bij de vraag

“Hoe zou het zijn om in een ander land te wonen?”
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“Dit land is jouw land, dit land is mijn land”

[originele tekst en melodie: woody guthrie | hertaling door jan rot]
Terwijl ik wandel / op de stille heide
langs weidse luchten / en groene weiden
Denk ik, als iemand / hard voorbij rijdt,
Dit land heeft plaats voor jou en mij

Refrein:
		
		
		
		
		
		

Dit land is jouw land,
dit land is mijn land
Van de kop van Friesland
tot de rand van Brabant
Van het wijze oosten
tot het wilde westen
Dit land heeft plaats voor jou en mij

Ik zwerf en struikel / en ren in rondjes
langs Duitse bunkers / en blanke duinen
Maar elke meter / klinkt die stem blij,
Dit land heeft plaats voor jou en mij
(Refrein: ... )
Als de zon dan doorbreekt / en ik blijf lopen
tussen open velden / en wuivend koren
En de nevel optrekt, / laat een koor zich horen
Dit land heeft plaats voor jou en mij
(Refrein: ... )
Toen ik wat later, / weer in de Randstad
angst en verdriet zag / en al die ego’s
Sloot ik mijn ogen / en zocht de echo
Dit land heeft plaats voor jou en mij
Dit land is haar land, / dit land is zijn land
Van de voet van Limburg / tot de duin- en zeerand
Van het zoete Zeeland / tot aan Nieuweschans
Dit land heeft plaats voor jou en mij
(Refrein: ... )
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uitleg
Zingen:

“Als je bidt”
Refrein:
		
		
		

Als je bidt zal Hij je geven
Als je klopt aan de deur zal Hij opendoen
Als je zoekt dan zul je ’t vinden Halleluja
Halleluja, halleluja, halleluja

Als je de Vader vraagt om een brood
geeft Hij je zeker nooit een steen
al je gebeden klein of groot
heus Hij vergeet er niet één
(Refrein: ...)
Als je mijn Vader iets wilt vragen
vraag in mijn naam Ik zal het doen
Ik ben met je alle dagen
Ik ben dezelfde als toen.
(Refrein: ...)
Dank- en voorbeden, stil gebed
afgesloten met gezongen ‘Onze Vader’ van Elly en Rikkert:

Onze Vader die in de hemelen zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome / Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel
Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schulden
Gelijk ook wij aan anderen vergeven
En leidt ons niet in verzoeking
Maar verlos ons van de boze
Want van U is het koninkrijk
En de kracht en de heerlijkheid
Tot in eeuwigheid / In eeuwigheid
Amen
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