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rembrandt van rijn, plm. 1645-1650, pentekening
“het godsoordeel op de berg karmel”

Hinken



orgelspel 
In dich hab ich gehoffet, Herr | Franz Tunder

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

aanvangslied 867 (staande)
“Loof overal, loof al wat adem heeft”

gebed om ontferming en gloria
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 I Koningen 18: 20 - 46

zingen psalm 92: 1, 6, 7, 8
“Waarlijk, dit is rechtvaardig”

schriftlezing Markus 8: 27 - 9: 1

zingen lied 941
“Waarom moest ik uw stem verstaan”



UITLEG EN VERKONDIGING

lied uit ‘Het liefste lied van overzee’, Sytze de Vries
“Word stil, nu de Ene tot ons komt”

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

kinderen komen terug uit de nevendienst

zingen met de kinderen lied 66 A
“Jubilate Deo”

inzameling van de gaven voor:
 1) Kerk 2) Missionair project De Esch

zingen lied 978: 1 en 4 (staande)
“Aan u behoort, o Heer der heren”

zending en zegen
beantwoord met gezongen “Amen”

orgelspel
Improvisatie



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

MEDEDELINGEN:
Vrijdag 11 september, vanaf 18.30 uur
De grote Sponsorloop estafette-run

De run vind plaats tussen 18.30 en 19.30 uur. 
Startpunt is de kinderboerderij in het Kralingse 
Bos. Daar wordt een niet te lang rondje uitgezet.
Doel van de sponsorloop is geld inzamelen voor 
de inrichting van de zolder van de Hoflaankerk. 
Een zolder die gebruikt zal gaan worden door 
onze hele kerk en zeker ook door de tieners. 
Natuurlijk lopen de tieners mee, maar iedereen 
die kan rennen is van harte uitgenodigd / uitge-
daagd om mee te doen met deze estafette. Ook 
als je niet rent, kom kijken, aanmoedigen en 
meegenieten!
Het geld kun je op de avond zelf bij de organisa-
tie inleveren; er staat een grote pot klaar! Over-
maken kan ook naar NL29 INGB 0666 8058 22 
t.n.v. T. van As-Roest o.v.v. estafette-run.

Zaterdag 12 en zondag 13 september
Open monumentendag: Het gerestaureerde (en 
prijswinnende!) Mausoleum op de begraafplaats 
is open voor bezichtiging van 11 tot 16 uur. 

VOLGENDE VIERINGEN:
 (I) Zondag 13 september

Pro Rege, 10 uur: ds Rian Veldman
(koffie na de dienst)

(II) Zondag 13 september
Pro Rege, 19.30  uur: ds Hogeweg en ds Veldman,

(ziekenzondag: “kracht in gebed zoeken”)

Zondag 20 september
Hoflaankerk, 10 uur: ds Ilse Hogeweg

(startzondag: ‘Goede buren’ • koffie met lekkers na de 
dienst • tienernevendienst • wereldwinkel)


	slot dienst

