Protestants Kralingen

Je laten kennen
Hoflaankerk, zondag 2 augustus 2020

•  voorganger: ds Marianne Bogaard •  ouderlingen: Jeannette Schravesande
en Henny de Vos-Koerselman •  diaken: Wouter van der Bas • lector: Christine
van Roekel • organist: Matthijs van der Wilt • m.m.v. zanggroep • stewards:
Marga Hirschfeld en Bart Reinders • kinderoppas: Annemieke van der Meer
• kosters en techniek: Leonard de Vos, Pieter van Drunen en Wouter van der Bas
•  Deze viering is te beluisteren op kerkomroep.nl en live te zien op facebook:
facebook.com/protestantskralingen

welkom en mededelingen door de ouderling

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

stilte (wij gaan staan)

glorialied uit Taizé

VOORBEREIDING

orgelspel

bemoediging en drempelgebed
v		
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
allen die hemel en aarde gemaakt heeft
v		
God, als wij onze huizen verlaten
		
op zoek naar ontspanning of avontuur
allen schep ons dan overal een thuis
v		
Als wij aan huis gebonden zijn
		
en onze bewegingsvrijheid beperkt is
allen wees dan voor ons de horizon
v		
Laat Uw Liefde ons bereiken
		
hoe ver wij ook gaan
		
hoe dichtbij wij ook blijven
allen opdat wij steeds weer
		
terugkeren naar U. Amen
		 (wij gaan zitten)
lied 275

“Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig”

1. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 2. Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,
en hoe onzegbaar ons nabij.
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt gestadig met ons bezig,
Gij zijt zo mens´lijk in ons midden
onder uw vleugels rusten wij.
dat Gij dit lied wel zult verstaan.
3. Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.

4. Gij zijt in alles diep verscholen,
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd.

5. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig,
tot wij in U volkomen zijn.

“Gloria”

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

DIENST VAN HET WOORD

gebed van deze zondag
met de kinderen
lied van deze zondag (zangeres Maan):

“Ze huilt maar ze lacht”

Ze zit hier alleen in de trein en ze duikt in haar jas
En kijkt uit het raam en ze vraagt zich af
Hoe zou het voelen jezelf te zijn
Want soms doet het pijn als ze huilt maar ze lacht
Ze huilt maar ze lacht
Ze loopt door een wereld die niet aardig voelt
Onbedoeld zegt ze dingen die iedereen altijd zegt
Want nooit gaat het slecht, altijd okay
En ze lult met ze mee en ze lacht
Ze huilt maar ze lacht
En nu, ze laat het los
En nu, ze laat het los
Ze voelt zich alleen als ze loopt in de stad
En ze kijkt in het raam, ziet een ander daar staan
En ze weet wie het is, maar ze wil haar niet zijn
En gaat door met de schijn
En ze lacht
Ze huilt maar ze lacht
Wat als ze morgen besluit niet te schuilen
Haar betere ik voor haar ware gezicht te ruilen
Zullen de vrienden die zij wil vertrouwen

Nog steeds van haar houden?
Als ze huilt, als ze huilt en niet lacht
En nu, ze laat het los
En nu, ze laat het los
Ze laat het los
Ze laat het los
Ah, ah, ze laat het los
Ik zit hier alleen in de trein en duik in mijn jas
En kijk uit het raam en ik vraag me af
Hoe zou het voelen mezelf te zijn?
Want soms doet het pijn als ik huil
Maar ik lach

schriftlezing: Psalm 139: 1-18
1 Voor de koorleider. Van David, een psalm.
heer, u kent mij, u doorgrondt mij,
2 u weet het als ik zit of sta,
u doorziet van verre mijn gedachten.
3 Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op,
met al mijn wegen bent u vertrouwd.
4 Geen woord ligt op mijn tong,
of u, heer, kent het ten volle.
5 U omsluit mij, van achter en van voren,
u legt uw hand op mij.
6 Wonderlijk zoals u mij kent,
het gaat mijn begrip te boven.
7 Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen,
hoe aan uw blikken ontkomen?
8 Klom ik op naar de hemel – u tref ik daar aan,
lag ik neer in het dodenrijk – u bent daar.
9 Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad,
al ging ik wonen voorbij de verste zee,
10 ook daar zou uw hand mij leiden,
zou uw rechterhand mij vasthouden.
11 Al zei ik: ‘Laat het duister mij opslokken,
het licht om mij heen veranderen in nacht,’
12 ook dan zou het duister voor u niet donker zijn –
de nacht zou oplichten als de dag,
het duister helder zijn als het licht.
13 U was het die mijn nieren vormde,
die mij weefde in de buik van mijn moeder.
14 Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan,
wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt.
Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.
15 Toen ik in het verborgene gemaakt werd,
kunstig geweven in de schoot van de aarde,
was mijn wezen voor u geen geheim.
16 Uw ogen zagen mijn vormeloos begin,
alles werd in uw boekrol opgetekend,
aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één.
17 Hoe rijk zijn uw gedachten, God,
hoe eindeloos in aantal,
18 ontelbaar veel, meer dan er zandkorrels zijn.
Ontwaak ik, dan nog ben ik bij u.

lied 833

“Neem mij aan zoals ik ben”
Neem mij aan zoals ik ben,
wek in mij wie ik zal zijn,
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij.
(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 825: 1, 4, 5

“De wereld is van Hem vervuld”
1. De wereld is van Hem vervuld,
die ’t kennen gaat te boven,
wiens heerlijkheid ons is verhuld,
in vonken licht verstoven.
Geen mensenoog heeft Hem gezien
wien elk zijn tempel bouwt, in wien
onwetend wij geloven.

4. Hij meet ons tijd en ruimte toe
genoeg om Hem te vinden.
Hij kent ons toch, Hij weet toch hoe
wij tasten in den blinde
naar Hem, uit wie ons leven is.
Eens treedt Hij uit de duisternis
en noemt ons zijn beminden.

5. Ja, Hij is elk van ons nabij,
hoe hemelhoog verheven;
in Hem bestaan, bewegen wij,
in Hem is heel ons leven.
Dat heeft Hij aan het licht gebracht:
de mensen zijn van zijn geslacht,
voorgoed met Hem verweven.
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. Fonds Bijzondere Noden Rotterdam
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 Fonds Bijzondere Noden Rotterdam. Jaarlijks komen duizenden Rotterdamse huishoudens in
een urgente financiële noodsituatie terecht. Bestaande wettelijke en gemeentelijke voorzieningen kunnen niet in alle gevallen of snel een oplossing bieden. Als mensen tussen wal
en schip dreigen te vallen kan het Fonds Bijzondere Noden
Rotterdam bijspringen met een (eenmalige) gift.
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.

Agenda deze week:

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

No man is an island

Dinsdag 4 augustus om 20 uur in de Hoflaankerk
Een avond rond een oud, maar in deze coronatijd vast en zeker inspirerend gedicht. In Caleidoscoop, de webagenda en de
e-mailnieuwsbrief staat hier iets meer over.

Opgeven bij ds Marianna Bogaard:
m.bogaard@protestantskralingen.nl of 06 835 321 89

orgelmuziek tijdens collecte

Zomer-Kerk-Café-Hoflaan

lied 416

Vrijdag 7 augustus van 16-18 uur op het terras achter de
Hoflaankerk
Gezellig samenzijn met koffie en thee, na 17 uur een drankje.
Bij mooi weer buiten, bij slecht weer in de kerkzaal

“Ga met God en Hij zal met je zijn”
1. Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3. Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4. Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Aanmelden niet nodig. Koffie en thee zijn gratis. Drankjes € 1,50

gezegend gaan
(allen gaan staan)
Laten wij meedragen
de zegen gekend te zijn
om anderen te leren kennen
de zegen geliefd te zijn
om wie anders is te aanvaarden
de zegen bevrijd te zijn
om in vrede onze weg te gaan
zegen
beaamd met: (gesproken:) AMEN
(allen gaan zitten)

Paraat voor de Kerkmaatjes?

orgelspel
(na het orgelspel verlaten wij de kerk)

Inmiddels zijn de kerkmaatjeskoppels samengesteld en heeft
u, als het goed is van Hennie van der Linden (ja ze is er weer!)
bericht ontvangen met de bekendmaking. Alhoewel het natuurlijk anders zal verlopen dan voorgaande jaren zijn de
eerste contacten al gelegd. Het vergt wat inventiviteit, maar
er is gelukkig nog veel te ondernemen. Hopelijk is de zomer
ons qua weer goed gezind, want een buitenactiviteit heeft misschien wel uw voorkeur.

VOLGENDE VIERING:
Zondag 9 augustus 10 uur, Pro Rege: ds Marianne Bogaard
Viering met Maaltijd van de Heer (coronaproof)

Laat u ons in een leuk verslagje voor Caleidoscoop (het liefst
met foto) weten hoe uw uitstapje was? Om een indicatie te geven: verhaaltje in ongeveer 200 woorden. Mag ook iets korter,
maar we willen natuurlijk wel graag weten wat de activiteit
inhield, met vermelding van de bijzonderheden en hoe u het
heeft ervaren.
Uiterlijk 20 september naar de redactie sturen:
kopij@protestantskralingen.nl

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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