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4 de zondag van de zomer

“De reis van 
je leven”



orgelspel: 
“Toccata septima” | Georg Muffat

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

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

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: Genesis 12 vers 1 - 9

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

schriftlezing: Hebreeën 11 vers 8 - 16

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



UITLEG EN VERKONDIGING

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

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

kinderen komen terug uit de nevendienst

collecte
 1) Kerk 2) Diaconie

slotlied: 802 (staande) 1 allen, 2 v, 3 m, 4 v, 5 m, 6  allen
“Door de wereld gaat een woord”
(Op de melodie van S. Cohen, niet die uit het Liedboek! *)

zending en zegen
beantwoord met gezongen  “Amen”

orgelspel:
“Scherzo” | Max Reger

Na de viering is er koffie (thee, limonade) achterin de kerk

* De melodie van Samuel Cohen is bekend van de Hatikwa, 
het Israëlische volkslied. De HatAlsikwa, Hebreeuws voor 

’de hoop’, gaat over de hoop van het Joodse volk om terug 
te keren naar Israël.

VOLGENDE VIERINGEN:
Zondag 19 juli, 10 uur in Pro Rege

Ds Rian Veldman
Koffie na de dienst

Zondag 26 juli, 10 uur in de Hoflaankerk
Ds Rian Veldman

Na de dienst koffie bij Nel en Anne Gercama



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

MEDEDELING:
Op 12 juli 2015 is er om 21 uur gelegenheid om 
samen te komen op het Schouwburgplein bij de 
Maaltijd voor Internationale Vrede en Tolerantie. 

Het doel van deze maaltijd is om de saamhorig-
heid tussen bevolkingsgroepen te bevorderen: 
of je nu christen bent, boeddhist of moslim, al-
lochtoon of autochtoon, je kunt er verschillende 
leefwijzen op nahouden maar je bent allereerst 
gewoon een mens. Dit is ook wat eenieder met 
elkaar verbindt. 

De bedoeling is dat iedereen wat te eten en drin-
ken meebrengt, waar het kan zelfs een beetje ex-
tra, om dit vervolgens gezamenlijk te nuttigen. 
Zo laten we zien dat men in vrede met elkaar kan 
samenzijn, ongeacht je religie of achtergrond. 
Dit wordt gedaan in de vorm van een openbare 
picknick op het Schouwburgplein.

Of je nou wel of niet gelovig bent. Turks, Koer-
disch, Aleviet of Soenniet. Christen, joods of 
boeddhist. Rijk of arm: iedereen is uitgenodigd 
om samen een hapje te eten! 

De Maaltijd voor Internationale Vrede en Tole-
rantie zal worden gehouden op 12 juli 2015 op het 
Schouwburgplein in Rotterdam. Je bent welkom 
vanaf 21.00 uur. Het nuttigen van de maaltijd zal 
zijn tijdens Iftar (= de maaltijd tijdens de rama-
dan direct na zonsondergang).
Schroom vooral niet om vrienden, familie of je 
buren mee te nemen.

We zien je graag op de 12de!

https://www.facebook.com/events/871652496243059/871976662877309/


