Protestants Kralingen

Protestantse Gemeente Kralingen
Hoflaankerk, 31 mei 2015
zondag ‘Trinitatis’
(Drie-eenheid)

voorganger: ds Rian Veldman
ouderlingen: Henny de Vos-Koerselman en Essel Valkenburg
diakenen: Chiel Bakker en Eelco Stapelkamp
lector: Antje van der Veen
kindernevendienst: Jeanette Doorduijn, Elisabeth ter Hoeven
Organist: Wouter van der Wilt
Kosters: Leonard de Vos en Cees Jacobse
Er is oppas voor de allerkleinsten

orgelspel:

“Allein Gott in der Höh sei Ehr” | J.S. Bach
VOORBEREIDING

verwelkoming en mededelingen door de ouderling
stilte, bemoediging en drempelgebed (zittende):
v: Onze hulp is in de Naam van de Heer
a: 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.
a: Wij openen ons voor u, o God
v: opdat de kracht van wat U nog altijd beweegt
ook ons de richting wijst.
a: Wij openen ons voor u, o God
v: opdat uw liefde ons bezielen zal
ons hoofd, ons hart, ja heel ons lichaam.
a: Amen
aanvangspsalm 8a: 1, 2, 3 en 6 (staande)

“Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam”
gebed om ontferming
beantwoord met 299 E:

“Kyrie- en Gloriahymne”

(I = mannen, II = vrouwen | bij het gloria gaan we staan)
DIENST VAN HET WOORD

gebed van deze zondag
kinderen gaan naar de nevendienst
schriftlezing Exodus 3: 1 - 6
lied 542

“Gij roept de mens op weg te gaan”
schriftlezing: Johannes 3: 1 - 16
zingen acclamatie 339 A (2x)

“U komt de lof toe, U het gezang”

UITLEG EN VERKONDIGING
lied 706

“Dans mee met Vader, zoon en Geest”
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
kinderen komen terug uit de nevendienst
zingen met de kinderen lied 303

“Zonne en maan”

collecte
1) Kerk 2) Kerk-in-Actie: werelddiaconaat
slotlied: 704: 1 en 3 (staande)

“Dank, dank nu allen God”
zending en zegen
beantwoord met gezongen “Amen”
orgelspel:

Improvisatie over lied 705:
“Ere zij aan God, de Vader”

VOLGENDE VIERING:
Zondag 7 juni, 10 uur, Pro Rege
ds Ilse Hogeweg • jongerendienst • koffie na
de dienst • wereldwinkel

MEDEDELING:

Bij de uitgangen kunt u zich opgeven voor het
Samen Eten in Pro Rege op vrijdag 5 juni.

NIEUWS VAN HET NBG:
In september komt het Nederlands Bijbelgenootschap met een nieuwe bijbel voor gezinnen: de
Samenleesbijbel. Een nieuwe bijbeluitgave, waarmee kinderen en volwassenen samen op een verrassende manier de Bijbel kunnen lezen en bespreken.
Veel ouders en grootouders, binnen en buiten
de kerk, willen graag bijbellezen met kinderen,
maar weten niet welke verhalen geschikt zijn,
en hoe ze met de kinderen op een goede manier

over de tekst kunnen praten. Daarom heeft het
Nederlands Bijbelgenootschap de Samenleesbijbel gemaakt, samen met JOP, Jeugdorganisatie
van de Protestantse Kerk in Nederland.

Samenleesbijbel
De combinatie van de complete tekst van de
Bijbel in Gewone Taal en ruim 500 pagina’s extra materiaal maakt de Samenleesbijbel tot een
unieke bijbeluitgave. Door de bijbeltekst heen
lopen drie ‘routes’ van verhalen, oplopend in
moeilijkheidsgraad, maar steeds geschikt voor
kinderen van 8 tot 12 jaar. Op de routes komen
clusters van bijbelverhalen langs, zodat kinderen
echt leren wie Jozef is, en Abraham en Jezus. Er
staan bekende verhalen in, maar ook passages
uit onbekendere bijbelboeken.

Maatwerk
De samenstellers hebben rekening gehouden met
verschillen tussen kinderen: het ene kind kan
moeilijke teksten aan, het andere niet. En kinderen leren op verschillende manieren: de een
wil graag iets doen, de ander iets lezen. En weer
een ander zingt graag, of is visueel ingesteld. Een
mooie selectie van bijbelteksten is voorzien van
allerlei categorieën extra’s. Steeds staat de bijbeltekst centraal. Kinderen en volwassenen zullen
met plezier samen ervaren dat de verhalen uit de
Bijbel heel dichtbij komen.

Gratis voorpublicatie
Via www.samenleesbijbel.nl kunt u een voorpublicatie lezen. Daarin staan o.a. passages uit Genesis, Psalmen en Johannes. De voorpublicatie is
ook gratis verkrijgbaar in de boekhandel.
Kijk snel op www.samenleesbijbel.nl.

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

