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De zegen van God

Protestantse Gemeente Kralingen
Hoflaankerk, 6 juli 2014
Viering Maaltijd van de Heer
afscheid oudste kinderen van de nevendienst
en afsluiting jaar van de ouderen
Tijdens de dienst – en ook na afloop van de
dienst – wordt de Maaltijd van de Heer ook aan
huis gevierd met gemeenteleden die niet naar de
kerk kunnen komen.

voorganger: ds Ilse Hogeweg
ouderlingen: Annie van Hoof, Sipke Sels en
Henny de Vos-Koerselman
diaken: Marga Hirschfeld en Chiel Bakker
lector : Annie van Hoof
kindernevendienstleiding: Elisabeth ter Hoeven
organist: Wouter van der Wilt
kosters: Pieter van Drunen en Atty de Bruin

orgelspel:
Allein zu Dir, Herr Jesu Christ | J.G. Walther
VOORBEREIDING

welkom door de ouderling
aanvangslied 552: 1 en 2: [allen gaan staan]
‘Dit is een dag van zingen’
stilte, bemoediging en drempelgebed:
v:
Onze hulp is in de naam van de Heer
allen: die hemel en aarde gemaakt heeft
Wij openen ons voor u, o God
opdat uw Geest in ons kan dalen
en worden tot onze eigen adem.
Wij openen ons voor u, o God
opdat de kracht van wat U nog altijd
beweegt, ook ons de richting wijst.
Wij openen ons voor u, o God
opdat uw liefde ons bezielen zal
ons hoofd, ons hart, ja heel ons lichaam.
Amen [allen gaan zitten]
zingen psalm van de zondag 146 A: 1, 3, 4
‘Laat ons nu vrolijk zingen’
gebed om ontferming,
beantwoord door gezongen kyrië 367 D:

glorialied 303 [staande]
‘Zonne en maan’
DIENST VAN HET WOORD

gebed van deze zondag,
beantwoord door lied 332 (2x)

beurtspraak [liedboek p. 1317]
De zegen van God
v:
In ons hart en in ons huis
allen: de zegen van God
in ons komen en ons gaan
de vrede van God
in ons leven, op onze zoektocht
de liefde van God
bij het einde, nieuw begin
de armen van God om ons te ontvangen,
thuis te brengen
amen
kinderen gaan naar de nevendienst
schriftlezing: Psalm 71
1

2

Bij u, heer, schuil ik,
maak mij nooit te schande,
red en bevrijd mij, doe mij recht,
hoor mij en kom mij te hulp.

3

Wees de rots waarop ik kan wonen,
waar ik altijd heen kan gaan.
U hebt mijn redding bevolen,
mijn rots en mijn burcht, dat bent u.

4

Mijn God, bevrijd mij uit de hand van schurken,
uit de greep van wrede onderdrukkers.
U bent mijn enige hoop,
heer, mijn God,
van jongs af vertrouw ik op u.
Al vanaf mijn geboorte steun ik op u,
al in de moederschoot was u het die mij droeg,
u wil ik altijd loven.

5

6

7

8

Voor velen ben ik een teken,
u bent mijn veilige schuilplaats.
Heel de dag is mijn mond
vervuld van uw lof en uw luister.

Verstoot mij niet nu ik oud word,
verlaat mij niet nu mijn kracht bezwijkt.
10
Mijn vijanden spreken over mij,
ze loeren op mij en spannen samen,
11
ze zeggen: ‘God heeft hem verlaten,
jaag hem op, grijp hem, niemand die hem redt.’
12
God, blijf niet ver van mij,
mijn God, kom mij haastig te hulp,
9

13

laat mijn tegenstanders van schaamte bezwijken,
wie mijn ongeluk zoeken, met schande worden
bedekt.

Ik blijf naar u uitzien, altijd,
u lof brengen, meer en meer.
15
Mijn mond verhaalt van uw gerechtigheid,
van uw reddende daden, dag aan dag,
hun aantal kan ik niet tellen.
16
Spreken zal ik over uw macht, heer, mijn God,
de rechtvaardigheid roemen van u alleen.
14

God, u onderwees mij van jongs af aan,
en steeds nog vertel ik uw wonderen.
18
Nu ik oud en grijs ben,
verlaat mij niet, o God,
zodat ik het nageslacht, elk nieuw kind,
kan verhalen van de macht van uw arm.
17

Uw gerechtigheid rijst hoog op, o God,
u hebt grootse daden verricht.
God, wie is aan u gelijk?
20
U hebt mij doen zien
veel ellende en nood –
19

laat mij nu herleven,
laat mij herrijzen
uit de diepten van de aarde.
21
Verhoog mij in aanzien,
omgeef mij met uw troost.
22

Dan zal ik u loven bij het spel op de harp,
u en uw trouw, mijn God.
Ik zal voor u zingen bij de lier,
Heilige van Israël.

Mijn lippen zullen juichen wanneer ik voor u zing,
ik zal jubelen omdat u mij hebt verlost.
24
Mijn tong zal heel de dag van uw gerechtigheid spreken:
wie mijn ongeluk zoekt, zal te schande staan.
23

schriftlezing: I TIMOTEÜS 3: 14-16
Hoewel ik hoop spoedig naar je toe te komen,
schrijf ik je dit alles 15 voor het geval ik mocht
worden opgehouden. Dan weet je hoe men zich
moet gedragen in het huis van God, dat wil zeggen de kerk van de levende God, fundament en
pijler van de waarheid. 16 Ongetwijfeld is dit het
14

grote mysterie van ons geloof:
Hij is geopenbaard in een sterfelijk lichaam,
in het gelijk gesteld door de Geest,
is verschenen aan de engelen,
verkondigd onder de volken,
vond geloof in de wereld,
is opgenomen in majesteit.
zingen lied 361: 1, 5, 6, 7
‘Er heeft een stem gesproken’
UITLEG EN VERKONDIGING
zingen lied 665:
‘Om Christus’ wil zijn wij verblijd’
voorbeden, stil gebed
kinderen komen terug uit de nevendienst
afscheid nevendienst en verwelkoming tienerdienst
Lied [kind op zondag]:
‘Wij gaan op reis’
refrein:

Wij gaan op reis langs de weg van verlangen
ga met ons mee langs de beelden van hoop.
Wij gaan op reis langs de weg van verlangen
ga met ons mee langs de beelden van hoop.
1. Ga maar op weg in het licht van de morgen,
de weg is lang en het pad onbekend.
Er is nog veel van de toekomst verborgen
maar blijf niet wachten, gebruik je talent.
[refrein]
2. Zoals een adelaar vliegt met zijn jongen
zijn vleugels onder ze spreidt op hun vlucht
is Gods bescherming om je te vangen
als je onverwachts valt uit de lucht.
[refrein]
3. Vlieg nu maar uit, dat moet toch gebeuren
vertrouw op God, die de reis met je gaat.
Kies je een weg, die je eens zult betreuren,
keer dan maar om, het is echt nooit te laat.
[refrein]

VIERING VAN DE MAALTIJD VAN DE HEER

avondmaalscollecte:
collecten bestemd voor
1. kerk
2. JOP landelijk kinder- en jongerenwerk
en zomercollecte
zingen tijdens de collecte lied 385:
‘De tafel van samen’
nodiging
TAFELGEBED
v:
De harten omhoog naar God!
allen: als bloemen naar de zon!
Dank de Heer, onze God!
wij willen God danken!
U danken wij, God, onze Heer,
God van overal en altijd,
van mensen, dieren en planten,
van water, lucht en aarde,
die alles goed maakt
en alles vasthoudt:
heilig is uw Naam.
Kom tot ons, hier in ons midden!
zingen [melodie psalm 136:]
Loof de Heer, want God is goed,
die de mensen leven doet
en hen als op handen draagt –
liefde die de dood verjaagt.
Dank de Heer, die alles schiep
en ons hier bij name riep.
Heilige, groot is uw macht,
maak ons vrij, toon ons uw macht.
v:

In Jezus zien we wie U bent:
mens onder de mensen,
bewogen om hun lot.
Zo nam Jezus brood en beker,
dankte U en deelde uit.
Telkens als we samen komen
rond de tafel,
deelt Hij het brood, schenkt Hij de wijn.
allen: Kom tot ons, hier in ons midden!

zingen
Loof de Heer, want God is goed;
zie wat Jezus voor ons doet:
brood is Hij voor mij, en wijn;
ik mag gast aan tafel zijn.
v:

Uw Geest is gekomen,
kracht om alles nieuw te maken:
brood en beker die naar U wijzen,
mensen die op U lijken.
Geroepen om met U mee te gaan
vormen wij een kring van klein en groot
één wereldwijde gemeente.
allen: Kom tot ons, hier in ons midden!
zingen
Dank de Heer, kom in de kring,
leef van de verwondering,
dat ook jij er bij mag zijn,
bij het brood en bij de wijn.
gezamenlijk Onze Vader
vredesgroet
delen van brood en wijn
lied 377: 1, 2, 3 allen, 4 vrouwen, 5 mannen, 6 en 7 allen
‘Zoals ik ben, kom ik nabij’
en lied 139 D:
‘Heel het duister is vol van luister’
dankgebed
zingen 868: 1, 2, 5 [staande]
‘Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere’
zending en zegen
orgelspel:
Nun lob’ mein Seel’ den Herren | J. Pachelbel

VOLGENDE DIENSTEN:
16 uur vanmiddag: Jazzkerkdienst in Pro Rege,
m.m.v. Ntjam Rosie
Zondag 13 juli, 10 uur, Pro Rege: ds Rian Veldman
Zondag 13 juli, 19.30 uur, Pro Rege: Taizédienst

MEDEDELINGEN:
•  Kaarsen voor het goede doel
Stéphanie Hirschfeld verkoopt nogmaals kaarsen waarvan de opbrengst gaat naar de Voedselbank en naar het Jeugdsportfonds. De vorige
keer heeft zij velen teleur moeten stellen, nu een
nieuwe kans!
• Wandelconcert
Op vrijdag 11 juli vindt het vijfde wandelconcert
plaats van hoek naar hoek in de Hoflaan in Rotterdam-Kralingen. Voor het eerst heeft het concert een thema: hartstocht! Het begint om 20.00
uur in de neo-gotische Sint Lambertuskerk met
haar rijke akoestiek. Organist Eric Koevoets
bespeelt daar het romantische Maarschalkerweerdorgel. Na een wandeling door de Hoflaan
zet Wouter van der Wilt het concert voort in de
neo-klassieke Hoflaankerk. Hij neemt de bezoeker mee naar de tijd van de barok op het Van
Vulpenorgel. Het is dus de kans om op één avond
in twee heel verschillende werelden te vertoeven.
De toegang is vrij met na afloop een collecte.
• Excursie Voedselbank en Dakpark
De Werkgroep duurzaamheid Organiseert op
donderdagmorgen 17 juli een excursie naar
de Voedselbank het het Dakpark in Rotterdam-west. In het juli-augustusnummer van Caleidoscoop staat er op pagina 12 meer over.
Met deze excursie kunnen maximaal 15 personen mee. Wie mee wil moet zich daarom aanmelden bij Albert Taco Molenaar (t. 591 55 68) of
Tea Knijff (t. 453 15 02)

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

