
Protestants Kralingen

16 maart 2014, Hoflaankerk

Zo kennen we 
Hem niet !



verwelkoming door de ouderling

aanvangslied (allen gaan staan):
lied 217: 1, 2, 3

stilte, bemoediging en drempelgebed:  »



»

 voorganger:  Onze hulp is in de naam van de Heer 
 allen:  die hemel en aarde gemaakt heeft 
 
 voorganger:  Wij wachten op U!
  Gij opent uw hand
  en schenkt ons elkaar
  als pelgrims op weg
 allen: o God, breng ons thuis!



 voorganger: Geef ons dan een hart
  doorzichtig en zuiver,
  herschep met uw Geest
  ons leven als nieuw.
 allen: o God, breng ons thuis!

»



 voorganger: Verberg niet uw aanschijn,
  houd ons in gedachten,
  berg ons in uw zegen.
 allen: o God, breng ons thuis!

»



 voorganger:  Houd ons hier voor ogen
  de Zoon van uw liefde,
  de weg voor ons allen
  naar uw stad van vrede.
 allen: o God, breng ons thuis!
  Amen.

»



psalm van de zondag:
25 vers 2 en 3

kyriegebed
beantwoord door 547 A (vrouwen | allen)   »



(vrouwen:)

(allen:)

»



gebed van deze zondag

lied: (melodie lied 512)
‘De stilte is in uw huis’   »

DIENST VAN HET WOORD



 U  woont niet   in     een storm,    o    Heer,

 maar       in   een  zacht ge  -  ruis.

 Wie zwijgt    en luis - tert  hoort steeds meer:

  de       stil  -  te     is    uw       huis. »



 Een   stil  -  te    die   zich    ho  -  ren  laat,

 heel    zacht, nog  on  -  ge  -  kend;

   ze     fluis - tert van  wat     ko  -  men gaat

   en      wie    U   voor   mij     bent. »



  Ik    zoek   de   stil  -  te,    zoek  een  rust

  die     ruim  -  te  maakt in    mij.

   Ik         a  -  dem op,    ik      ben   ge  -  rust

   en     voel    U   heel  dicht  -  bij. »



kinderen gaan naar de nevendienst

lied 542: 
‘God roept de mens op weg te gaan’

schriftlezing:
Psalm 8   »



schriftlezing:
Psalm 8

 1 Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische. 
Een psalm van David.
2 heer, onze Heer,
hoe machtig is uw naam
op heel de aarde.

»



U die aan de hemel uw luister toont –
3 met de stemmen van kinderen en zuigelingen
bouwt u een macht op tegen uw vijanden
om hun wraak en verzet te breken.
4 Zie ik de hemel, het werk van uw vingers,
de maan en de sterren door u daar bevestigd,
5 wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt,
het mensenkind dat u naar hem omziet? »



6 U hebt hem bijna een god gemaakt,
hem gekroond met glans en glorie,
7 hem toevertrouwd het werk van uw handen
en alles aan zijn voeten gelegd:
8 schapen, geiten, al het vee,
en ook de dieren van het veld,
9 de vogels aan de hemel, de vissen in de zee
en alles wat trekt over de wegen der zeeën. »



10 heer, onze Heer,
hoe machtig is uw naam
op heel de aarde.

»



lied:
Psalm 8 A

schriftlezing Matteüs 21: 10-17   »



schriftlezing:
Matteüs 21: 10-17

10 Toen hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep 
en roer. ‘Wie is die man?’ wilde men weten. 11 Uit de menig
te werd geantwoord: ‘Dat is Jezus, de profeet uit Nazaret in 
Galilea.’ 12 Jezus ging de tempel binnen, hij joeg iedereen weg 
die daar iets kocht of verkocht, gooide de tafels van de geld
wisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver 13 en 
riep hun toe: ‘Er staat geschreven: “Mijn huis moet een huis 
van gebed zijn,” maar jullie maken er een rovershol van!’ »



14 Toen kwamen er in de tempel blinden en verlamden naar 
hem toe, en hij genas hen. 15 De hogepriesters en de schrift
geleerden zagen welke wonderen hij verrichtte en hoorden 
de kinderen in de tempel ‘Hosanna voor de Zoon van David!’ 
roepen, en ze waren hoogst verontwaardigd. 16 Ze gingen 
hem vragen: ‘Hoort u wat ze zeggen?’ En Jezus antwoord
de hun: ‘Jazeker! Hebt u dan nooit gelezen: “Door de mond 
van kinderen en zuigelingen hebt u zich een loflied  laten »



 zingen”?’ 17 Zo liet hij hen staan, en hij ging de stad uit, naar 
Betanië, waar hij de nacht doorbracht. »
lied 272

uitleg en verkondiging





Stanley Hauerwas





lied:
‘Al wat ademt moet nu zwijgen’
S. de Vries | melodie 1008   »

DIENST VAN HET ANTWOORD



Al       wat         a  -  demt   moet        nu          zwij   -   gen

om     het    won  -  der      te              ver   -   staan,

al    -     le         zor   -   gen       o   -    ver     -     stij   -   gen

van    het      al   -   le   -   daags        be    -    staan,

want met      ze   -   ge  -  nen   -   de        han      -      den

draagt  de   Heer     zijn       lief    -     de         aan. »



Hij       gaf      zich      aan      ons          ver    -    lo     -     ren,

Hij,       die     en   -   ge   -   len          ge    -   bood,

on    -    der      ons        als     mens      ge    -    bo     -     ren

uit      Ma   -   ri    -    a’s     moe    -    der   -   schoot,

geeft  zich     nu    aan      zijn        ge      -      trou     -      wen,

deelt    zich    uit         als      he     -     mels     brood. »



Voedt   een     wijn  -  stok      al            zijn        ran    -    ken,

    zo schenkt   Hij      ons     van           zijn      bloed,

 hult       ons        in         de       lich     -     te        stra    -    len

  van      een   god  -  de   -   lijk            te    -    goed.

  Ook       al       zijn    de      nach  -  ten          duis       -       ter,

    Hij     door - kruist    ze      met            zijn    gloed. »



Al   -   les     moet     zich     voor         Hem      bui    -    gen

nu      God     on   -   der    men    -    sen     woont,

met     de         en   -   ge    -    len        ge     -     tui    -    gen,

zin  -  gen    op       ver   -   hoog    -    de       toon:

Hei  -  lig,      hei  -  lig,    drie  -  maal               hei     -     lig!

Ho    -    si   -   an   -   na      voor            de      Zoon! »



dank- en voorbeden,
stil gebed, Onze Vader

beantwoord door lied 368 D   »



»



kinderen komen terug
gedicht door kind van de week  »



De tempel is het huis van God, 
een plaats van rust en stilte.
Maar als je er nu binnenkomt, 
ervaar je eerder kilte.

Er is geen ruimte voor gebed, 
geen plek om God te horen.
Geldwisselaars en handelaars 
komen voorgoed de rust verstoren. »



‘Koop hier je duif, je tempelgeld.
Ik geef de beste prijzen!’
Maar in die herrie is geen plaats 
om God eer te bewijzen.

Wat is dit hier, een rovershol?
Het is niet te geloven!
En alle tafels, alle het geld: 
het gaat ondersteboven. »



En nu de rust is weergekeerd
is er weer tijd voor mensen.
‘Hosanna!’ klinkt nu op het plein 
van dromen en van mensen.

»



lied 187 (met behulp van de cantorij)

collecte
1. kerk

2. bloemen in de kerk

lied 905: 1, 3, 4

zending en zegen





lied 187 (met behulp van de cantorij)

collecte
1. kerk

2. bloemen in de kerk

lied 905: 1, 3, 4

zending en zegen



orgelspel:
Jesus Christus, unser Heiland
(J.S. Bach)


