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Protestants Kralingen

tweede zondag na ‘Trinitatis’
(Drie-eenheid)

orgelspel: 
Improvisatie over psalm 92

mosterdzaadje en mosterdboom



VOORBEREIDING

verwelkoming en mededelingen door de ouderling



KERKMAATJES,
Lees de oproep op de liturgie!



»

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.
 Wij openen ons voor u, o God

VOORBEREIDING



»

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



aanvangslied 217: 1, 2, 3 en 5 (staande)
“De dag gaat open voor het woord des Heren”  ––>



»



»



»



»



gebed om ontferming 

beantwoord door 299 E  (I=mannen, II=vrouwen)
“Kyrie- en Gloriahymne” ––>
(het Gloria-deel staande)



»

[I = mannen, II = vrouwen]



»

[staande]



»



»



»



»



»



DIENST VAN HET WOORD

gebed van deze zondag 

kinderen gaan naar nevendienst   ––>

schriftlezing Ezechiël 17: 22-24   ––>





DIENST VAN HET WOORD

gebed van deze zondag 

kinderen gaan naar nevendienst

schriftlezing Ezechiël 17: 22-24   ––>

daarna antwoordpsalm 92: 1, 2, 7 en 8



»

22 Dit zegt God, de heer: “Ikzelf zal uit de top van de hoge ce-
der, tussen de bovenste takken, een teer twijgje wegplukken, 
en dat zal ik planten op een hoge en verheven berg. 23 Op de 
hoogste berg van Israël zal ik het planten, het zal takken dra-
gen en vruchten voortbrengen, en een prachtige ceder wor-
den. In die boom, in de schaduw van zijn takken, zullen vo-
gels wonen, alle soorten vogels die er zijn. 24 En alle bomen in 
het veld zullen beseffen dat ik, de heer, het ben die een hoge 
boom velt en een kleine boom doet groeien, die een gezonde 
boom laat verdorren en een verdorde boom weer laat bloeien. 
Wat ik, de heer, gezegd heb, zal ik doen.”



antwoordpsalm 92: 1, 2, 7 en 8
“Waarlijk, dit is rechtvaardig”  ––>

daarna schriftlezing uit Marcus 4: 26-34



»



»



»



»



»



»



»



»



schriftlezing: Marcus 4: 26-34   ––>

daarna zingen lied 181: 
1 en 2 allen, 3 vrouwen, 4 mannen, 5 vrouwen, 6 mannen, 7 allen
“Een heel klein zaadje” 



»

26 En hij zei: ‘Het is met het koninkrijk van God als met een 
mens die zaad uitstrooit op de aarde: 27 hij slaapt en staat weer 
op, dag in dag uit, terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, ook 
al weet hij niet hoe. 28 De aarde brengt uit zichzelf vrucht voort, 
eerst de halm, dan de aar, en dan het rijpe graan in de aar. 
29  Maar zo gauw het graan het toelaat, slaat hij er de sikkel in, 
omdat het tijd is voor de oogst.’
30 En hij zei: ‘Waarmee kunnen we het koninkrijk van God 
vergelijken en door welke gelijkenis kunnen we het voorstel-
len? 31 Het is als een zaadje van de mosterdplant, het kleinste 
van alle zaden op aarde wanneer het gezaaid wordt. 32 Maar 



»

als het na het zaaien opschiet, wordt het het grootste van alle 
planten en krijgt het grote takken, zodat de vogels van de he-
mel in zijn schaduw kunnen nestelen.’
33 Met zulke en andere gelijkenissen verkondigde hij hun Gods 
boodschap, voor zover ze die konden begrijpen; 34 hij sprak al-
leen in gelijkenissen tegen hen, maar wanneer hij alleen was 
met zijn leerlingen, verklaarde hij hun alles.



zingen lied 181:
1 en 2 allen, 3 vrouwen, 4 mannen, 5 vrouwen, 6 mannen, 7 allen
“Een heel klein zaadje”   ––>



»

 (vers 1: allen)



 (vers 2: allen)

»



 (vers 3: vrouwen)

»



 (vers 4: mannen)

»



 (vers 5: vrouwen)

»



(vers 6: mannen)

»



(vers 7: allen)

»



UITLEG  EN  VERKONDIGING 

daarna zingen van Taizé:
“The kingdom of God”





zingen van Taizé:
“The kingdom of God”   ––>



The king-dom of God is    jus-tice and peace and   joy     in  the Ho-ly  Spi - rit.

Come, Lord,  and     o - pen  in    us    the  gates   of   your_  king - dom.  The

»



dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

kinderen komen terug uit de nevendienst  ––>

zingen met de kinderen lied 181: 
1 en 2 allen, 3 vrouwen, 4 mannen, 5 vrouwen, 6 mannen, 7 allen
“Een heel klein zaadje”   ––>

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN





dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

kinderen komen terug uit de nevendienst

zingen met de kinderen lied 181: 
1 en 2 allen, 3 vrouwen, 4 mannen, 5 vrouwen, 6 mannen, 7 allen
“Een heel klein zaadje”   ––>

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN



»

 (vers 1: allen)



 (vers 2: allen)

»



 (vers 3: vrouwen)

»



 (vers 4: mannen)

»



 (vers 5: vrouwen)

»



(vers 6: mannen)

»



(vers 7: allen)

»



collecte
 1) Kerk 2) Diaconie

slotlied: 978: 1, 3 en 4 (staande)
“Aan U behoort, o Heer der heren”    ––>
(staande)



»



»



»



»



»



»



zending en zegen
beantwoord met gezongen  “Amen”



Protestants Kralingen

orgelspel:
Fuga in G “Gigue” | J.S. Bach

Kerkmaatjes ... ?

Liedboek licentie L22807


