Protestants Kralingen

Sterven om te leven

aad de haas

Protestantse Gemeente Kralingen
Hoflaankerk, 22 maart 2015
5de zondag van de 40dagentijd:
‘Judica’, (doe mij recht)

voorganger: ds Laurens Korevaar
ouderlingen: Bart Reinders en Essel Valkenburg
diakenen: Chiel Bakker en Eelco Stapelkamp
lector: Annemieke van der Meer
kind van de zondag: Joba Veldman
kindernevendienst: Annemarie v.d. Toorn en Marieke Bukman
organist: Wouter van der Wilt
kosters: Pieter van Drunen en Leonard de Vos

orgelspel

“O Mensch, bewein’ dein Sünde gross” | J.S. Bach
VOORBEREIDING

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,
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet loslaat de werken van zijn handen.
v:

Hoor ons aan, eeuwige God
hoor naar ons bidden!
Gij, die onze harten aanziet
Gij, die onze diepten peilt,
blijf ons niet verborgen!
Wij herkenden U niet,
wij zochten onszelf.
Gij, Heer, vergeef ons!
Doe ons weer leven
en maak ons weer nieuw,
geef ons uw genade!
Breng ons in het reine
met U en met elkaar
zegen ons met vrede
en laat lichten uw Aangezicht
amen

aanvangspsalm 43: 1, 3, 4 (dit zingen wij staande):

“O God, kom mijn geding beslechten”
inleidende woorden
gebed om ontferming,
na iedere gebedsintentie: lied 547, refrein

“Kyrie eleison, wees met ons begaan”
zingen lied 538: 1, 3

“Een mens te zijn op aarde”
DIENST VAN HET WOORD

groet:
v:
Genade zij u en vrede van God onze Vader
door Jezus Christus en de heilige Geest
allen: amen

gebed ‘open handen’ voor deze zondag
door het kind van de zondag:
Open onze handen, God,
leer ons om los te laten.
Jezus heeft ons geleerd
om te vertrouwen dat geen mens ooit dieper kan vallen
dan in de holte van uw hand.
Wees daarom bij ons
als wij verdrietig zijn of eenzaam.
Neem onze lege handen in uw hand
en wijs de weg naar uw toekomst.

lied 541 met de kinderen:

“Veertig jaren lopen door het hete zand”
kinderen gaan naar de nevendienst
schriftlezing Psalm 126
zingen psalm 126: 3

“Wat men hier nu met tranen zaait”
schriftlezing Johannes 12:  20 - 33
zingen lied 765: vers 4 als orgelvers

“Gij hebt met uw brede gebaren”
UITLEG EN VERKONDIGING
“Sterven om te leven”
zingen lied 767: 1 allen, 2 vr, 3 m, 4 vr, 5 m, 6 en 7 allen

“De toekomst van de Heer is daar”
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
kinderen komen terug
inzameling van de gaven voor
		  1. kerk
2. diaconie algemeen
slotlied 978 (staande)

“Aan U behoort, o Heer der heren”
zending en zegen
orgelspel:

Improvisatie over psalm 43

VOLGENDE VIERING:
Zondag 29 maart 10 uur in Pro Rege:
ds Ilse Hogeweg • koffiedrinken

MEDEDELINGEN:
Vandaag: Paasgroetenkaarten
Na de kerkdienst van vandaag worden Paasgroe
tenkaarten uitgedeeld: Kaarten om te sturen
naar gevangenen, die dan zelf de aangehechte
tweede kaart weer kunnen versturen.
Adressen om naartoe te sturen (en handleiding)
staan in Caleidoscoop 7, p 6. Daaronder ook:
P.I. Rotterdam Hoogvliet
t.a.v. het justitiepastoraat
Postbus 584, 3190 AM Hoogvliet

23 maart: Leven met verlies
Voor wie zich bij Marianne Groen hebben opge
geven. Pniël, Oudedijk 15, vanaf 17.30 uur.

24 maart: Het kruis in de kunst
Dinsdag 24 maart een avond over het kruis, af
gebeeld in de kunst. Hoflaankerk 20 uur, ds Ilse
Hogeweg. (Zie ook Caleidoscoop 7, p 4.)

25 maart: Extra huiskamergesprek
Woensdagmorgen 25 maart, om 10.30 uur is er
nog een extra huiskamergesprek gepland in
Kralingseveer, bij de fam. de Jong, Giraffestraat
10. Mensen kunnen zich aanmelden bij contact
persoon Cees van Linschoten, 010-450 74 92

29 maart: Palmpaasstokken!
Zondag 29 maart gaan de kinderen weer Palm
paasstokken maken. Alle kinderen van 2 - 12 jaar
zijn welkom (met of zonder je ouders). Neem je
een stok van 40 cm en een stok van 60 cm mee?
Van 10.00 tot 11.00 uur in Pro Rege.

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

