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VOORBEREIDING

orgelspel: improvisatie over psalm 86

glorialied uit Taizé

“Gloria”

Gloria, gloria, in excelsis Deo
Gloria, gloria, halleluja, halleluja

welkom en mededelingen door de ouderling
stilte (wij gaan staan)
bemoediging en drempelgebed (staande)
v		
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
allen die hemel en aarde gemaakt heeft
		
die trouw is tot in eeuwigheid
		
en nooit loslaat wat Gods hand begon.
		
Van God is de aarde,
		
de wereld en al zijn bewoners.
		
Zie, hoe goed en kostbaar is het
		
als mensen in eendracht samen leven.
		
Goedheid en trouw ontmoeten elkaar,
		
gerechtigheid en vrede gaan hand in hand.
		
Als de leerlingen van de Heer zouden zwijgen,
		
zouden de stenen roepen.
		
Heer, open onze lippen
		
en onze mond zal uw lof verkondigen. Amen.
		 (wij gaan zitten)
Lied 326: 1, 2, 3

“Van ver, van oudsher aangereikt”
1. Van ver, van oudsher aangereikt,
2. Dit woord komt tot ons op de wind.
een woord dat toch niet van ons wijkt, Het zoekt een huis, een wijs. Het vindt
nabij en nieuw ons aangedaan,
gehoor bij mensen, onderdak.
weer vlees geworden, opgestaan!
Dit woord, dat God van oudsher sprak.
3. Dit woord blijft leven in een lied.
Waar mensen zingen sterft het niet,
als adem die de harten voedt,
als lente die ons bloeien doet.
gebed om ontferming
na “zo roepen wij u aan ” zeggen allen:
Heer, ontferm U; Christus, ontferm U
Heer, ontferm U; amen

DIENST VAN HET WOORD

gebed van deze zondag
met de kinderen
schriftlezing uit Jesaja 40: 12-25
Wie heeft de wateren met holle hand omvat,
de hemel gemeten met een ellenmaat?
Wie heeft het stof van de aarde met een maatlepel afgepast?
Wie heeft de bergen gewogen op een weegschaal,
de heuvels met balans en gewichten?
13
Wie heeft de geest van de heer gemeten?
Heeft iemand hem ooit raad gegeven?
14
Wie raadpleegt hij, wie biedt hem inzicht?
Wie leidt hem op de paden van het recht?
Wie leidt hem naar de wijsheid?
Wie toont hem de weg van het inzicht?
15
In zijn ogen zijn de volken
als een druppel in een emmer,
als een stofje op een weegschaal;
de eilanden weegt hij als zandkorrels.
16
Zelfs de Libanon levert te weinig hout,
te weinig wild voor een brandoffer.
17
De volken betekenen niets in zijn ogen,
voor hem zijn ze minder dan niets.
18
Met wie wil je God vergelijken,
hoe is hij uit te beelden?
19
Met een godenbeeld misschien?
Dat is door een ambachtsman gemaakt,
door een edelsmid overtrokken
met goud en zilverbeslag.
20
Met een beeld, opgericht op een bergtop?
12
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Dat is maar een stuk hout dat niet vermolmt,
met zorg gekozen door een vakman,
die een godenbeeld wil maken dat niet omvalt.
Weet je het niet? Heb je het niet gehoord?
Is het je niet van meet af aan verteld?
Is het niet al helder sinds de grondvesting van de wereld?
Hij troont boven de schijf van de aarde
– haar bewoners zijn als sprinkhanen –,
hij spreidt de hemel uit als een doek,
spant hem uit als een tent om in te wonen.
Hij maakt vorsten nietig,
de leiders van de aarde onbeduidend:
nauwelijks zijn ze geplant, nauwelijks gezaaid,
nauwelijks hebben ze wortel geschoten,
of hij blaast over hen, en ze verdorren
en de stormwind neemt hen op als kaf.
Met wie wil je mij vergelijken, zegt de Heilige,
aan wie ben ik gelijk te stellen?

antwoordpsalm 86: 1-10 (in afwisseling gesproken)

1. Hoor mij, h eer , en antwoord mij,
ik ben verzwakt en arm.
2. Behoed mij, want ik ben u toegewijd,
red uw dienaar die op u vertrouwt,
u bent mijn God.
3. Wees mij genadig, h eer ,
heel de dag roep ik tot u,
4. verblijd het hart van uw dienaar,
naar u verlang ik, h eer .
5 U, Heer, bent goed en tot vergeving bereid,
uw trouw is groot voor ieder die u aanroept.
6. Hoor mijn gebed, h eer ,
luister naar mijn smeken.
7. In dit uur van mijn nood roep ik u aan,
want u geeft mij antwoord.
8. Geen god is u gelijk, h eer ,
uw daden zijn zonder weerga.
9. Alle volken, door u gemaakt, komen
en buigen zich, h eer , voor u
en prijzen uw naam.
10. U bent groot, u doet wonderen,
u alleen bent God.
schriftlezing uit Matteüs 13: 24-30, 36-43
Hij hield hun een andere gelijkenis voor: ‘Het is met het koninkrijk van de hemel als met een mens die goed zaad op zijn
akker uitzaaide. 25 Terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand onkruid tussen het graan zaaien en vertrok weer. 26 Toen
het jonge gewas opschoot en vrucht begon te dragen, kwam
ook het onkruid tevoorschijn. 27 De knechten kwamen de heer
des huizes vragen: “Heer, hebt u soms geen goed zaad op uw
akker gezaaid? Waar komt dat onkruid dan vandaan?” 28 Hij
antwoordde: “Dat is het werk van een vijand.” De knechten
zeiden tegen hem: “Wilt u dat wij er het onkruid tussenuit
wieden?” 29 Hij antwoordde: “Nee, want dan zouden jullie met
het onkruid ook het graan lostrekken. 30 Laat beide samen op24

groeien tot aan de oogst, dan zal ik, wanneer het oogsttijd is,
tegen de maaiers zeggen: ‘Wied eerst het onkruid, bind het
in bundels bij elkaar en verbrand het. Breng dan het graan
bijeen in mijn schuur.’”’
Daarop stuurde hij de mensen weg en ging naar huis. Zijn
leerlingen kwamen bij hem en vroegen: ‘Wilt u ons de gelijkenis van het onkruid op de akker uitleggen?’ 37 Hij antwoordde
hun: ‘Hij die het goede zaad zaait is de Mensenzoon, 38 de akker is de wereld, het goede zaad dat zijn de kinderen van het
koninkrijk; het onkruid dat zijn de kinderen van het kwaad,
39
de vijand die het zaait is de duivel, de oogst staat voor de
voltooiing van deze wereld en de maaiers zijn de engelen.
40
Zoals het onkruid bijeengebonden wordt en in het vuur
verbrand, zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld:
41
de Mensenzoon zal zijn engelen eropuit sturen, en ze zullen
uit zijn koninkrijk allen die anderen ten val hebben gebracht
en de wetten hebben verkracht bijeenbrengen 42 en hen in de
vuuroven werpen; daar zullen ze jammeren en knarsetanden.
43
Dan zullen de rechtvaardigen in het koninkrijk van hun Vader stralen als de zon. Laat wie oren heeft goed luisteren!
36

(wij gaan staan)
Voor het woord van God in de schriften,
voor het woord van God onder ons,
voor het woord van God in ons:
wij danken u, God!
(wij gaan zitten)
UITLEG EN VERKONDIGING
lied 868: 1, 2, 3

“Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere”
1. Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Kom allen saam,
psalmzing de heilige naam,
loof al wat ademt de Here.

2. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in ’t licht als op adelaarsvleuglen geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.
3. Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft geweven,
dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven.
Hij heeft u lief,
die tot zijn kind u verhief,
ja, Hij beschikt u ten leven.
DIENST VAN HET ANTWOORD

dank- en voorbeden, afgesloten met Onze Vader

telkens na : “zo bidden wij u ” zeggen allen:

Adem van God, vernieuw ons bestaan

Jezus ga ons voor!
Verrassingen staan klaar voor hen die God liefhebben,
Jezus ga ons voor!

aandacht voor twee collectes:
1. onze kerk 2. Studentenpastoraat
De eerste collecte is om onze kerkelijke gemeenschap in stand
te houden. Het rekeningnummer dat de kerkrentmeesters
voor deze collecte gebruiken is NL57 INGB 0000 3545 96 t.n.v.
Gereformeerde kerk van Kralingen.
De tweede collecte is voor het Studentenpastoraat.
Sinds begin 2020 is studentenpastor Rob van Waarde namens
de verschillende kerken in Rotterdam (waaronder zeker ook
de onze in Kralingen) actief en creatief verbindingen aan het
leggen met de vele (internationale) studenten in onze stad. Belangrijk werk dat zij namens ons en liefst met ons verricht.
Meer informatie: www.studentenpastoraat010.nl.
U kunt uw gift overmaken naar de bankrekening van de diaconie: NL33 RABO 0373 7130 10 t.n.v. Diaconie van de protestantse gemeente i.w. Kralingen o.v.v. collectedoel en de datum.

zegen:
De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de
eenheid met de heilige Geest zij met u allen!
allen: (gesproken:) AMEN
(allen gaan zitten)
orgelspel: Seelenbräutigam | Max Reger
(na het orgelspel verlaten we de kerk)

U kunt ook bijdragen aan de col- 2. Collecte Diaconie
lectes door de QR-codes links en
rechts te scannen. Elk van de twee
collectes heeft zijn eigen QR-code,
links de kerk, rechts de diaconie.
1) Open de CAMERA van je smartphone en scan de QR-code. 2) de website Samengoeddoen.nl verschijnt. 3) Kies
‘Openen op deze website’ (en kies niet de andere keus) 4) U kunt nu doneren via
uw bankrekening. U kunt vanaf donderdag t/m dinsdag met de QR-codes geld
overmaken voor het doel van de daartussen liggende zondag.
1. Collecte Kerk

orgel tijdens collecte: Ach Gott, vom Himmel sieh darein | J.L. Krebs
lied 976 (allen blijven zitten)

“Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven”
1. Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven,
leesbaar voor mensen als zijn erfenis.
Ons leven mag zich voluit laten lezen,
herkenbaar als zijn eigenhandig schrift.
2. Wie kan in ons een brief van Christus lezen,
als niet de Geest ons aan elkander rijgt,
die ons als dode, levenloze letters
beademt en tot nieuwe zin herschrijft?
3. Om woord voor woord zijn liefde te vertalen,
dat blijft voor ons bestaan het doel, de zin.
Om mensen zijn ontferming te herhalen
zijn wij gezonden, deze wereld in.

VOLGENDE VIERING:
Zondag 26 juli, 10 uur, Pro Rege: ds Marianne Bogaard
Bij deze dienst kunnen ongeveer 50 personen aanwezig zijn
in de kerk. U kunt zich via de website hiervoor opgeven.

gezegend gaan (allen gaan staan)
Van waar we zijn
tot waar u ons nodig hebt
Jezus ga ons voor!
Van wat we al wisten
tot uw openbaring die ons de mond laat openvallen,
Jezus ga ons voor!
Om deze wereld te veranderen
totdat ze sprekend lijkt op uw wereld van liefde die komt,

INFORMATIE OVER DE GEMEENTE:
kerkblad: Caleidoscoop | website: protestantskralingen.nl
via de website kunt u zich abonneren op de e-mailnieuwsbrief

predikanten:
ds Ilse Hogeweg | t: (010) 435 41 44 | e: i.hogeweg@protestantskralingen.nl
ds Marianne Bogaard | t: (010) 737 04 55 | e: m.bogaard@protestantskralingen.nl
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