Protestants Kralingen

THEMA:

Hem even aan te
mogen raken

de bloedvloeiende vrouw

Protestantse Gemeente Kralingen
Hoflaankerk, 28 juni 2015
vierde zondag na ‘Trinitatis’
Maaltijd van de Heer

voorganger: ds Rian Veldman
ouderlingen: Hennie van der Linden,
Koos van der Steenhoven en Anne Gercama
diakenen: Chiel Bakker en Hiddo Oosterhuis
lector: Jan Willem Bakker
kindernevendienst: Marieke Bukman en Jeanette Doorduijn
Organist: Wouter van der Wilt
Kosters: Pieter van Drunen en Leonard de Vos
Er is oppas voor de allerkleinsten

orgelspel:

Suite du IV Ton | Jacques Boyvin
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
opdat uw Geest in ons kan dalen
en worden tot onze eigen adem.
Wij openen ons voor u, o God
opdat de kracht van wat U nog altijd beweegt
ook ons de richting wijst.
Wij openen ons voor u, o God
opdat uw liefde ons bezielen zal
ons hoofd, ons hart, ja heel ons lichaam.
Amen
aanvangslied 276: (staande)

“Zomaar een dak”

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: Marcus 5 vers 22 - 43
zingen lied 855:

“Hem even aan te mogen raken”
UITLEG EN VERKONDIGING
zingen lied 938:

“Christus die u wilt tooien”
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dankgebed, voorbeden, stil gebed
VIERING VAN DE MAALTIJD VAN DE HEER

kinderen komen terug uit de nevendienst
tijdens het binnenbrengen van brood en wijn en de
inzameling van de gaven zingen we lied 385:

“De tafel van samen”
collecte
1) Kerk 2) Diaconie

NODIGING
TAFELGEBED:
(harten omhoog:)
v:
a:		
		
		
		
		

vrede met u allen.
vrede ook met u
De harten omhoog!
wij heffen ze op tot de Heer
Laten wij de Heer onze God dankzeggen.
het past ons de Heer te danken

(dank aan God:)
U komt onze dank toe,
Heer onze God,
overal en altijd,
door Jezus, onze Heer.
Want als kracht van omhoog,
als vuur in onze koude,
als stem in onze stilte,
als leven voor doden,
zijt Gij in ons midden gedaald.
Tot het eind van de tijd
zal waaien uw adem,
zal klinken uw stem:
tegenwind en weerwoord
in een harde wereld
van kale feiten
en kille waarheden.
Daarom, Heer onze God,
verheffen wij onze stem
om samen met allen
die door U zijn geraakt
en van uw Geest zijn bezield,
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U van ganser harte
de lofzang toe te zingen:
allen zingen lied 404 E:

Sanctus en Benedictushymne
(gedachtenis van Christus:)
Gezegend zijt Gij, God onze Vader,
en gezegend is Jezus die komt in uw Naam.
Want Hij heeft zijn volk niet verlaten,
maar gaat ons allen voor
en vuurt ons aan
als uw stem die ons hart verwarmt,
als uw woord dat ons opwekt
uit een doods bestaan.
Laat uw Geest zijn woorden vervullen,
nu wij doen wat Hij ons opdroeg:
Hij heeft in de nacht van de overlevering
het brood genomen,
daar de dankzegging over uitgesproken,
het gebroken en aan zijn discipelen gegeven,
en gezegd:
Neemt en eet,
dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt,
doet dit tot mijn gedachtenis.
Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daar de dankzegging over uitgesproken,
hem rondgegeven
en gezegd:
Drinkt allen daaruit,
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt,
tot mijn gedachtenis.
allen:
		
		
		

Zijn dood gedenken wij
zijn opstanding belijden wij
zijn toekomst verwachten wij
Ja, Heer, kom spoedig!
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(gebed om de Geest:)
Bijeen tot zijn gedachtenis
komen wij tot U, o God,
met dit brood en deze beker
en wij bidden U:
gedenk het offer van de Zoon van uw liefde
en aanvaard ons offer van lof en dank.
Zend uw scheppende Geest
en maak ons tot lichaam van Christus,
verbonden met Hem en elkaar
als een volk van getuigen,
een levende tegenspraak
tegen alles op aarde
wat moedeloos maakt en wanhopig,
verbonden met allen
die wij voor uw aangezicht gedenken .....,
met allen die ons zijn voorgegaan,
met wie ons lief waren
en die we moesten verliezen .....,
met de heiligen van naam
en de ontelbare vergetenen,
heel uw mensenvolk,
genodigd aan uw maaltijd.
Want zo wordt uw Naam gezegend,
God onze Vader,
hier en overal,
nu en tot in lengte van dagen,
door Jezus Christus, onze Heer.
allen: onze Vader …
allen zingen lied 408 E

“Lam van God”
VREDESGROET

delen van brood en wijn

–––>
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bij het delen zingen: (van Taizé)

“Mijn ziel verstilt”
Mijn ziel ver-stilt in rust en vre - de bij God: van Hem al - leen mijn heil.

Ja, bij de Heer ver - stilt mijn ziel in vre - de,

keert zich stil_ tot

Hem.

“Prijs de Heer”
Prijs de Heer, mijn ziel, en prijs zijn heil’ ge naam. Prijs de Heer mijn

ziel die mij het le-ven geeft

dankgebed
zingen slotlied 981: (staande)

“Zolang er mensen zijn op aarde”
zending en zegen
beantwoord met gezongen “Amen”
orgelspel:

Fantasia | Abraham van den Kerckhoven

MEDEDELING:
Na deze dienst kunt u koffie gaan drinken bij
Bart en Jessica Reinders, Stalpaertstraat 102.
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OPROEP:
Kerkmaatjes:
doe mee, geef u op na deze dienst ... !!
Kerkmaatjes zijn twee gemeenteleden, die elkaar
niet of niet zo goed kennen, die samen een activiteit doen die ze allebei leuk vinden. Samen koken, of koekjes bakken, een spelletje doen, naar
het Arboretum, samen hardlopen …
Het werkt zo:
• Geef u op: per mail bij Hennie van der Linden:
hennie.vd.linden@zonnet.nl, of per mail of telefoon bij ds Ilse Hogeweg. (Oudere gemeenteleden zullen we in een aantal gevallen ook zelf
bellen met de vraag of zij mee willen doen.)
• Op zondag 5 juli worden na afloop van de
dienst alle namen verzameld, verdeeld over
twee hoge hoeden en worden telkens twee namen getrokken en zo combinaties van de twee
kerkmaatjes gemaakt.
• Maak een afspraak met je kerkmaatje in juli of
augustus of begin september.
• Als het kan: maak een foto van jullie activiteit
en stuur deze naar de website van de kerk.
• Op startzondag kijken we terug op de ontmoetingen van Kerkmaatjes!

Iedereen kan meedoen!!


Ja! Leuk! Ik wil kerkmaatje zijn en een keer iets
leuks doen samen met een ander gemeentelid
deze zomer.
naam:
telefoon:
e-mail:
Ik ben aan huis gebonden: o nee o ja
(U kunt dit strookje na de dienst ook inleveren bij ds Veldman)
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VOLGENDE VIERINGEN:
Zondag 5 juli, Pro Rege, 10 uur:
ds Ilse Hogeweg
Op 5 juli wordt afscheid genomen van de oudste kinderen van de kindernevendienst.
Op 5 juli is er ook tienernevendienst.
Zondag 12 juli, Hoflaankerk, 10 uur:
ds Rian Veldman
Op 12 juli is er koffiedrinken na de dienst.

MEDEDELING:
Zondagmiddag 5 juli, Pauluskerk:
Palestijnse kinderen in nood
Van 14.30 uur tot 16 uur. Organisatie: PAIS-werkgroep.
Defense for Children, Palestine, geeft voorlichting over de situatie van kinderen in Gaza als
gevolg van de oorlog in 2015.
Begin juli komen Brad Parker en Ivan Karakashian van Defense for Children Palestine naar
Nederland. Zij zijn hier op uitnodiging van Tadamun, een nieuwe Nederlandse organisatie die
kinderrechten in het Midden Oosten steunt. In
Nederland komen zij hun werk en hun rapport
over de situatie van kinderen in Gaza toelichten.

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

