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VOORBEREIDING

orgelspel: L. van Beethoven. Pianosonate nr.14, opus 27 nr.2
(Mondscheinsonate), deel I (bewerking voor orgel)
welkom en mededelingen door de ouderling
stilte (wij gaan staan)
bemoediging en drempelgebed
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 848

gebed om ontferming
na “zo roepen wij u aan ” zeggen allen:
Heer, ontferm U; Christus, ontferm U
Heer, ontferm U; amen
glorialied uit Taizé

“Gloria”

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

DIENST VAN HET WOORD

gebed van deze zondag
met de kinderen
schriftlezing uit 1 Koningen 3: 5-12
(God verschijnt aan Salomo in een droom)
antwoordpsalm 119: 123-128 (in afwisseling gesproken)

Mijn ogen smachten naar de redding die u brengt,
naar de gerechtigheid die u hebt beloofd.
124
Toon uw dienaar uw genade en trouw,
onderwijs mij in uw wetten.
123

Ik ben uw dienaar, geef mij inzicht,
dan leer ik uw richtlijnen kennen.
126
Het is tijd om in te grijpen, heer,
overal wordt uw wet geschonden.
125

“Al wat een mens te kennen zoekt”
1. Al wat een mens te kennen zoekt
aan waarheid en aan zin:
het ligt verhuld in uw geheim
dat eind is en begin.

2. Geen mensenoog heeft dat gezien,
geen oor heeft het gehoord;
het wordt ternauwernood vermoed
en aarzelend verwoord.

3. De mens die naar uw wijsheid zoekt, 4. Als wij uw sporen bijster zijn,
van harte, met verstand –
Heer, geef ons denken moed;
doet Gij uw wereld ondergaan
leer ons te luisteren naar de Geest
als maaksel van uw hand.
die doven horen doet.
5. Eer aan de Vader, Zoon en Geest,
aan de drie-ene macht:
geheim dat aan de oorsprong staat
en in het eind ons wacht.

Maar ik, ik heb uw geboden lief,
meer dan goud, dan zuiver goud.
128
Ik richt mij naar al uw regels
en haat elk bedrieglijk pad.
127

schriftlezing uit Matteüs 13: 44-52
Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die
verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem
opnieuw, en in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat
hij had en die akker te kopen.
45
Ook is het met het koninkrijk van de hemel als met een
koopman die op zoek was naar mooie parels. 46 Toen hij een
44

uitzonderlijk waardevolle parel vond, besloot hij alles te verkopen wat hij had en die te kopen.
47
Het is met het koninkrijk van de hemel ook als met een
sleepnet dat in een meer werd geworpen en waarmee allerlei soorten vis werden gevangen. 48 Toen het net vol was, trok
men het op de oever en ging men zitten om de goede vis in
kuipen te doen; de slechte vis werd weggegooid. 49 Zo zal het
gaan bij de voltooiing van deze wereld: de engelen zullen eropuit trekken en de kwaadwilligen van de rechtvaardigen
scheiden, 50 en ze zullen hen in de vuuroven werpen, waar ze
zullen jammeren en knarsetanden.
51
Hebben jullie dit alles begrepen?’ ‘Ja,’ antwoordden ze. 52 Hij
zei hun: ‘Zo lijkt iedere schriftgeleerde die leerling in het koninkrijk van de hemel is geworden op een huismeester die uit
zijn voorraadkamer nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt.’

lied 319: 1 en 7

“Alles wat er staat geschreven”
1. Alles wat er staat geschreven,
Heer, doe ons verstaan,
want uw woorden zijn ons leven,
spreek ons aan!

7. Gij gaat onze aard’ te boven,
zend uw adem neer,
heel de aarde moet U loven
meer en meer.

(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

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 de Pauluskerk: Stichting Ondersteuning Mensen Zonder Verblijfstitel. De Pauluskerk helpt mensen zonder verblijfspapieren, met bijdragen in het levensonderhoud, tijdelijke huisvesting voor de meest kwetsbaren,
bemiddeling naar juridische instanties en medische hulp.
Daarnaast organiseert zij activiteiten voor een zinvolle dagbesteding en helpt vluchtelingenvrouwen en -kinderen weerbaarder te worden. Ook behartigt zij de belangen van deze
groep vluchtelingen richting de lokale en landelijke overheid
en vertellen hun verhalen aan de stad.
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.
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: W.A. Mozart. Allemande in c klein
lied 426 (allen blijven zitten)

lied 903: 1, 2 en 4

“Zou ik niet van harte zingen”
1. Zou ik niet van harte zingen
Hem die zozeer mij verblijdt?
Want ik zie in alle dingen
niets dan zijn genegenheid.
Is de hartslag van het leven
niet de liefde van de Heer?
Liefde draagt hen meer en meer,
die in dienst van Hem zich geven.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.

2. Als een vogel, die zijn tere
jongen met de vleugels dekt,
zo houdt over mij de Here
zijn beschuttende arm gestrekt.
Alles wendt Hij mij ten goede,
Hij is bij mij nacht en dag,
ja, van voor ik ’t licht nog zag,
ben ik veilig in zijn hoede.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.

4. Wat mijn ogen ooit ontwaarden
droeg het merk van Gods beleid;
Hij heeft hemel, zee en aarde
om mijn bestwil toebereid.
Dieren, kruiden uitgelezen,

alle vrucht aan struik en boom,
bronnen, vissen in de stroom, –
overal is ’t goed te wezen.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.

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
twee collectes: 1. onze kerk 2. Pauluskerk, ongedocumenteerden
De eerste collecte is om onze kerkelijke gemeenschap in stand

“God to enfold you” / “God zal je hoeden”
God to enfold you, Christ to uphold you,
Spirit to keep you in heaven’s sight;
so may God grace you,
/ heal and embrace you,
lead you through darkness into the light.

God zal je hoeden, Christus je voeden,
Geest van hierboven geeft zin en zicht.
God schenkt je warmte,
/ geneest en omarmt je,
vriend in het duister en gids naar het licht.

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,
Jezus ga ons voor!
Verrassingen staan klaar voor hen die God liefhebben,
Jezus ga ons voor!
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 | W.A. Mozart. Allegro uit Eine kleine Nachtmusik, KV 525
(na het orgelspel verlaten wij de kerk)

