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Protestants Kralingen

4 de zondag van de zomer

orgelspel: 

“Toccata septima” 
(van Georg Muffat)



»

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



intochtspsalm: 84 vers 1, 3 en 4 (staande)
“Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer”  ––>



»



»



»



»



»



»



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: Genesis 12 vers 1 - 9   ––>





DIENST VAN HET WOORD

gebed van deze zondag 

kinderen gaan naar nevendienst

schriftlezing: Genesis 12 vers 1 - 9   ––>

daarna daarna zingen lied 832 (in canon)



»

1 De heer zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je 
 familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land 
dat ik je zal wijzen.
2 Ik zal je tot een groot volk maken,
 ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven,
 een bron van zegen zul je zijn.
3 Ik zal zegenen wie jou zegenen,
 wie jou bespot, zal ik vervloeken.
 Alle volken op aarde zullen wensen
 gezegend te worden als jij.’ 



»

4-5 Abram ging uit Charan weg, zoals de heer hem had opge-
dragen. Hij was toen vijfenzeventig jaar. Hij nam zijn vrouw 
Sarai mee en Lot, de zoon van zijn broer, en ook alle bezittin-
gen die ze hadden verworven en de slaven en slavinnen die 
ze in Charan hadden verkregen. Zo gingen ze op weg naar 
Kanaän. Toen ze daar waren aangekomen, 6 trok Abram het 
land door tot aan de eik van More, bij Sichem. In die tijd werd 
het land bewoond door de Kanaänieten. 7 Maar de heer ver-
scheen aan Abram en zei: ‘Ik zal dit land aan jouw nakome-
lingen geven.’ Toen bouwde Abram op die plaats een altaar 



»

voor de heer, die aan hem verschenen was. 8 Daarvandaan 
trok hij naar het bergland dat oostelijk van Betel ligt, en er-
gens ten oosten van Betel en ten westen van Ai sloeg hij zijn 
tent op. Hij bouwde er een altaar voor de heer en riep er zijn 
naam aan. 9 Steeds verder reisde Abram, in de richting van de 
Negev.



zingen lied 832 (in canon)
“Geroepen om op weg te gaan”  ––>

daarna schriftlezing uit Hebreeën 11 vers 8 - 16



»



schriftlezing: Hebreeën 11 vers 8 - 16   ––>

daarna zingen lied 803: 1, 3 en 6
“Uit Oer is hij getogen”



»

8 Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd, ge-
hoorzaam op weg naar een plaats die hij in bezit zou krijgen, 
en hij ging op weg zonder te weten waarheen. 9 Door zijn geloof 
trok hij naar het land dat hem beloofd was maar hem nog niet 
toebehoorde. Samen met Isaak en Jakob, mede-erfgenamen 
van de belofte, woonde hij daar in tenten 10 omdat hij uitzag 
naar een stad met fundamenten, door God zelf ontworpen 
en gebouwd. 11 Door haar geloof ontving ook Sara, hoewel ze 
onvruchtbaar was gebleven en niet meer in de bloei van haar 
leven was, de kracht om een kind te verwekken, en wel om-



»

dat ze vertrouwde op degene die de belofte had gedaan. 12 Zo 
bracht één man, wiens kracht al gestorven was, zo veel nako-
melingen voort als er sterren aan de hemel staan, ontelbaar 
als zandkorrels op het strand langs de zee.
13 Zij allen zijn in geloof gestorven; wat hun beloofd was zagen 
ze geen werkelijkheid worden, ze hebben slechts een glimp er-
van begroet, en ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden 
als vreemdelingen en gasten. 14 Door zo te spreken lieten ze 
blijken op doorreis te zijn naar een vaderland. 15 En daarmee 
bedoelden ze niet het vaderland waaruit ze weggetrokken wa-



»

ren, anders waren ze daarheen wel teruggekeerd. 16 Nee, ze 
keken reikhalzend uit naar een beter vaderland: het hemelse. 
Daarom schaamt God zich er niet voor hun God genoemd te 
worden en heeft hij voor hen een stad gereedgemaakt.



zingen lied 803: 1, 3 en 6
“Uit Oer is hij getogen”   ––>



»



»



»



»



»



»



UITLEG  EN  VERKONDIGING 

daarna zingen lied 801: 1 allen, 2 v, 3 m, 4 v, 5 m, 6 allen
“Door de nacht van strijd en zorgen”





Zeven sleutelwoorden voor een pelgrim
   uit het Pilgrims Center te Vadstena (Zweden)

 Rust ga de weg in rust
 Vrijheid zonder stress, niet van binnen, niet van buiten
 Eenvoud neem weinig mee onderweg
 Stilte om beter alle geluiden op te vangen
 Kalmte laat de onrust achter je
 Delen deel je ervaringen met een ander
 Spiritualiteit ga de weg met God





zingen lied 801: 1 allen, 2 v, 3 m, 4 v, 5 m, 6 allen
“Door de nacht van strijd en zorgen”    ––>



»

 (vers 1: allen)



»

 (vers 2: vrouwen)



 (vers 3: mannen)

»



 (vers 4: vrouwen)

»



 (vers 5: mannen)

»



 (vers 6: allen)

»



dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

kinderen komen terug uit de nevendienst  ––>

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN





dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

kinderen komen terug uit de nevendienst

collecte:
 1) Kerk 2) Diaconie

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN



slotlied: 802 (staande) 1 allen, 2 v, 3 m, 4 v, 5 m, 6  allen
“Door de wereld gaat een woord”

Let op: We zingen dit niet op de melodie uit het Liedboek, maar op de me-
lodie van Samuel Cohen. Deze is bekend van de Hatikwa, het Israëlische 
volkslied. De Hatikwa, Hebreeuws voor ’de hoop’, gaat over de hoop van 
het Joodse volk om terug te keren naar Israël. 
(Als u het orgel hoort spelen dan herkent u de melodie wel.)



»

 (vers 1: allen)

Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
‘Breek uw tent op, ga op reis
naar het land dat Ik u wijs.’

Here God, wij zijn vervreemden
door te luisteren naar uw stem.
Breng ons saam met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.



 (vers 2: vrouwen)

»

Door de wereld gaat een stoet
die de ban brak van het bloed.
Die bij wat op aarde leeft
nu geen burgerrecht meer heeft.

Here God, wij zijn vervreemden
door te luisteren naar uw stem.
Breng ons saam met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.



 (vers 3: mannen)

»

Menigeen ging zelf op pad
daar hij thuis geen vrede had.
Eeuwig heimwee spoort hem aan
laat ook hem het woord verstaan.

Here God, wij zijn vervreemden
door te luisteren naar uw stem.
Breng ons saam met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.



 (vers 4: vrouwen)

»

Door de wereld klinkt een lied
tegen angsten en verdriet,
tegen onrecht, tegen dwang
richten pelgrims hun gezang.

Here God, wij zijn vervreemden
door te luisteren naar uw stem.
Breng ons saam met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.



 (vers 5: mannen)

»

Velen, die de moed begaf,
blijven staan of dwalen af,
hunkerend naar hun oude land.
Reisgenoten, grijp hun hand.

Here God, wij zijn vervreemden
door te luisteren naar uw stem.
Breng ons saam met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.



(vers 6: allen)

»

Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
‘Breek uw tent op, ga op reis
naar het land dat Ik u wijs.’

Here God, wij zijn vervreemden
door te luisteren naar uw stem.
Breng ons saam met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.



zending en zegen
beantwoord met gezongen  “Amen”



Protestants Kralingen

orgelspel:
“Scherzo” | Max Reger

Er is nu koffie (en thee, en limonade) achterin de kerk

Liedboek licentie L22807


