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Protestants Kralingen

Dankbaar leven – 
 zegenrijk leven

orgelspel :
Praeludium h-Moll | J.S. Bach



»

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 psalm 87 (staande)
“Op Sions berg sticht God zijn heilige stede” ––>



»



»



»



»



gebed om ontferming 

beantwoord door 299 E  (I=mannen, II=vrouwen)
“Kyrie ––>



»

[I = mannen, II = vrouwen]



glorialied 868: 1 en 5 (staande)
“Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere” ––>

»



»



»



»



»



DIENST VAN HET WOORD

gebed bij de opening van het woord 

kinderen gaan naar de nevendienst ––>

schriftlezing: Deuteronomium 16: 13 - 17 en Jesaja 12

daarna zingen psalm 68: 9 en 12
“God is de bron, de klare wel” (9)





schriftlezing: Deuteronomium 16: 13 - 17 en Jesaja 12   ––>

daarna zingen psalm 68: 9 en 12
“God is de bron, de klare wel” (9)



»

Deuteronomium 16: 13 - 17
13 Wanneer het graan is gedorst en de druiven zijn geperst, 
moet u gedurende zeven dagen het Loofhuttenfeest vieren. 
14 Vier dan uitbundig feest, samen met uw zonen en dochters, 
uw slaven, uw slavinnen, en de Levieten, de vreemdelingen, 
de weduwen en de wezen die bij u in de stad wonen. 15 Zeven 
dagen lang moet u voor de heer, uw God, feestvieren op de 
plaats van zijn keuze. Hij zal immers al uw werk zegenen en u 
een rijke oogst geven. Vier daarom uitbundig feest.
16 Driemaal per jaar moeten alle mannen dus voor de heer, 
uw God, verschijnen op de plaats die hij zal kiezen: voor 



»

het feest van het Ongedesemde brood, het Wekenfeest en het 
Loofhuttenfeest. Ze mogen daar niet met lege handen komen; 
17 ieder moet geven naar de mate waarin de heer, uw God, 
hem heeft gezegend.

Jesaja 12
1 Op die dag zul je zeggen:
 ‘Ik zal u loven, heer.
 U bent woedend op mij geweest,
 maar uw toorn is geweken, u troost mij.
2  God, hij is mijn redder.



»

 Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet,
 want de heer is mijn sterkte, hij is mijn beschermer,
 hij heeft mij redding gebracht.’
3 Vol vreugde zullen jullie water putten
 uit de bron van de redding.
4 Op die dag zullen jullie zeggen:
 ‘Loof de heer, roep zijn naam uit.
 Maak alle volken zijn daden bekend,
 verkondig zijn verheven naam.
5 Zing een lied voor de heer:
 wonderbaarlijk zijn zijn daden.



»

 Laat heel de aarde dit weten.
6 Jubel en juich, inwoners van Sion,
 want groot is de Heilige van Israël,
 die in jullie midden woont.’



zingen psalm 68: 9 en 12
(vers 9): “God is de bron, de klare wel”   ––>



»



»



»



»



»



»



schriftlezing: Johannes 7: 1 - 14 en 37 - 39   ––>

daarna zingen lied 653: 1 en 3
“U kennen, uit en tot U leven”



»

Johannes 7: 1 - 14
1 Daarna trok Jezus door Galilea; in Judea wilde hij niet ko-
men, omdat de Joden daar hem wilden doden. 2 Nu nader-
de het Joodse Loofhuttenfeest, 3 en daarom spoorden Jezus’ 
broers hem aan: ‘Blijf toch niet hier, ga naar Judea; dan zien 
ook je leerlingen het werk dat je doet. 4 Niemand doet toch 
iets in het geheim als hij bekend wil worden. Als je dit soort 
dingen doet, laat je dan zien aan de wereld.’ 5 Ook zijn broers 
geloofden namelijk niet in hem. 6 Maar Jezus zei: ‘Mijn tijd is 
nog niet gekomen, voor jullie is elke tijd goed. 7 De wereld kan 



»

jullie niet haten, maar mij haat ze wel, omdat ik verklaar dat 
wat ze doet slecht is. 8 Gaan jullie maar naar het feest; ik ga 
niet, omdat de tijd voor mij nog niet rijp is.’ 9 Dat zei hij, en hij 
bleef in Galilea.
10 Maar toen zijn broers naar het feest vertrokken waren, ging 
hij zelf ook, niet openlijk, maar in het geheim. 11 Intussen ke-
ken de Joden op het feest al naar hem uit en ze vroegen zich af 
waar hij was. 12 Overal werd over hem gesproken: sommigen 
vonden dat hij een goed mens was, anderen meenden dat hij 
het volk misleidde. 13 Maar niemand durfde openlijk over hem 
te spreken uit angst voor de Joden.



»

14 Toen het feest al halverwege was, ging Jezus naar de tempel 
en hij gaf er onderricht.

Johannes 7: 37 - 39
37 Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus 
in de tempel, en hij riep: ‘Laat wie dorst heeft bij mij komen 
en drinken! 38 “Rivieren van levend water zullen stromen uit 
het hart van wie in mij gelooft,” zo zegt de Schrift.’ 39 Hiermee 
doelde hij op de Geest die zij die in hem geloofden zouden 
ontvangen; de Geest was er namelijk nog niet, want Jezus was 
nog niet tot Gods majesteit verheven.



zingen lied 653: 1 en 3
“U kennen, uit en tot U leven”    ––>



»



»



»



»



UITLEG  EN  VERKONDIGING   ––>

daarna lied 1005
“Zoekend naar licht, hier in het duister”





lied 1005
“Zoekend naar licht, hier in het duister”   ––>



»



»



»



»



»



»



»



»



»



»



dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

kinderen komen terug uit de kindernevendienst    ––>

en we zingen met de kinderen lied 226 (2x)
“Dank U voor uw overvloed” 

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN





we zingen met de kinderen lied 226 (2x)
“Dank U voor uw overvloed”    ––>

daarna inzameling van gaven voor:
  1) Kerk 2) Kerk en Israël



»



inzameling gaven:
 1) Kerk 2) Kerk en Israël
Kerk en Israël organiseert ontmoetingsdagen, reikt materia-
len aan gemeenten aan en steunt in Israël de internationale 
christelijke gemeenschap Nes Ammim.

daarna zingen lied 425 (staande)
“Vervuld van uw zegen”    ––>



»



»



zending en zegen
beantwoord met gezongen  “Amen”
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