Protestants Kralingen

Zoeken en je laten vinden
Pro Rege, zondag 9 augustus 2020
Dienst van Woord en Tafel

•  voorganger: ds Marianne Bogaard •  ouderlingen: Annie van Hoof en Koos
van der Steenhoven •  diakenen: Johan Louwerse en Eelco Stapelkamp • lector: Hennie van der Linden • organist: Gerard Verweij • m.m.v. zanggroep
• stewards: Corry Toxopeus en Christine van Roekel • kinderoppas: Atie Hofstra
• kosters en techniek: Marjolein Gorissen of Arie van Dijk 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 zoeken naar ontspanning
		
en daarvoor naar elders reizen
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 906: 1 en 6

“God is tegenwoordig”

1. God is tegenwoordig, God is in ons midden,
laat ons diep in ’t stof aanbidden.
God is in ons midden, laat nu alles zwijgen
alles in ons voor Hem neigen.
Wie de stem / heft tot Hem
sla de ogen neder, geve ’t hart Hem weder.
6. Streel Gij met uw stralen, God van licht en leven,
mijn gezicht tot U geheven.
Evenals de bloemen voor het zonlicht buiten
zo gewillig zich ontsluiten,
zo laat Gij, / zon van mij,
in uw licht mij groeien
voor U openbloeien.

“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 (zanger Diggy Dex):

“Altijd dichtbij”

En opeens leek de morgen verder weg te zijn dan ooit
Dat gebeurt alleen in dromen, in films of anders nooit
Alsof de grond verdwenen is, zo lijkt het hier te zijn
En krijgt alles van betekenis uiteindelijk z’n tijd
En nu zit ik hier op deze plek en jij bent ergens anders
Gescheiden door de ruimte maar niet in onze harten
Wat kan ik doen dan jou te zeggen, ik zal hier op je wachten
Al zie ik je nu niet toch zing ik zacht
Als je mij zoekt, dan zal ik je vinden
En als je verdwaalt, zoek naar de zin
Al lijkt het alsof je de strijd niet kan winnen
M’n hart het staat open, je kan altijd naar binnen
Al ga je straks ooit kapot van de pijn
En is het nu niet wat het zou moeten zijn
Wat het ook is, je kan het delen met mij
Al ben je ver weg, ik ben altijd dichtbij

De straten die zijn verlaten in een zon die steeds feller schijnt
Deze stilte maakt de ruimte vrij om te kijken wie we zijn
Om weer te kijken wat we doen bij dezen
en wat er werkelijk toe doet in leven
Misschien is deze vloek een zegen en komt-ie ergens wel op tijd
Maar ik voel het net als jij hier vechten,
/ hier ergens diep van binnen
De onzekerheid, het ongeloof en de waarheid in het midden
Al weet ik niet wat de toekomst brengt, weet dat ik op je wacht
In gedachten ben je hier, dus zing ik zacht
Als je mij zoekt, dan zal ik je vinden
En als je verdwaalt, zoekt naar de zin
Al voelt het alsof je de strijd niet kan winnen
M’n hart het staat open, je kan altijd naar binnen
Al ga je straks ooit kapot van de pijn
En is het nu niet wat het zou moeten zijn
Wat het ook is, je kan het delen met mij
Al ben je ver weg, ik ben altijd dichtbij

schriftlezingen: Psalm 22: 1-6 en Matteüs 7: 7-11
1 Voor de koorleider. Op de wijs van De hinde van
de dageraad. Een psalm van David.
2 Mijn God, mijn God,
waarom hebt u mij verlaten?
U blijft ver weg en redt mij niet,
ook al schreeuw ik het uit.
3 ‘Mijn God!’ roep ik
overdag, en u antwoordt niet,
’s nachts, en ik vind geen rust.
4 U bent de Heilige,
die op Israëls lofzangen troont.
5 Op u hebben onze voorouders vertrouwd;
zij hebben vertrouwd en u verloste hen,
6 tot u geroepen en zij ontkwamen,
op u vertrouwd en zij werden niet beschaamd.
(Matteüs 7: 7-11) 7 Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je
zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. 8 Want
ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie
klopt zal worden opengedaan. 9 Is er iemand onder jullie die
zijn kind, als het om een brood vraagt, een steen zou geven?
10
Of een slang, als het om een vis vraagt? 11 Als jullie dus, ook
al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven
aan wie hem daarom vragen.
lied 942: 1 en 3

“Ik sta voor u in leegte en gemis”

1. Ik sta voor U in leegte en gemis,
vreemd is uw naam, onvindbaar zijn uw wegen.
Gij zijt mijn God, sinds mensenheugenis –
dood is mijn lot, hebt Gij geen andere zegen?
Zijt Gij de God bij wie mijn toekomst is?
Heer, ik geloof, waarom staat Gij mij tegen?

3. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Open die wereld die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.
(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 343

“Geloofd zij God die heel de wereld tot leven wekt”
1. Geloofd zij God die heel de wereld tot leven wekt,
die aarde, zon en sterren met jubel schept,
die hoort de klacht van de kleinen, hen ziet en redt.
2. Geloofd zij God die kwam ter wereld, Maria’s zoon,
die mensen hielp en meeleed en werd gedood.
Hij leeft, geloofd zij Christus die bij ons woont.
3. Geloofd zij God die in de wereld met vuur en geest
ons zuivert en doet opstaan en muren breekt,
tot alle volken één zijn in Christus’ geest.
4. Geloofd zij God die tijd en wereld ver overstijgt,
die is en was en zijn zal en met ons blijft
en als het al ineenstort betrouwbaar blijkt.
VIERING VAN DE MAALTIJD VAN DE HEER

voorbeden en stil gebed
twee collectes: 1. onze kerk 2. kerk in Actie: noodhulp corona
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 noodhulp vanwege de coronacrisis.
De gevolgen van de coronacrisis treffen ons allemaal, al voelt
de een ze meer dan de ander. Wie deze crisis zéker voelen,
zijn mensen in landen als Moldavië, Colombia en Rwanda.
Door de verplichte lockdowns kunnen zij niet werken. En
geen werk betekent geen geld en dus geen eten. Mensen komen om van de honger. Kerk in Actie zet zich in om deze
ramp te voorkomen. Ze ondersteunt kerken over de hele wereld die opstaan om mensen te helpen. De komende maanden heeft ze 1,2 miljoen euro nodig voor voedsel- en hygiënepakketten, medische zorg en financiële steun voor de meest
kwetsbare mensen.

		
		
		

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.

Neemt en eet,
dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt,
doet dit tot mijn gedachtenis.

Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daar de dankzegging over uitgesproken,
hem rondgegeven en gezegd:
Drinkt allen daaruit,
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis.

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

a. Zijn dood gedenken wij, zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij. Maranatha.

			

orgelmuziek tijdens collecte

v. Zend ons Uw Geest, waarin Hij bij ons blijft,
vandaag en alle dagen.

TAFELGEBED
v. De Eeuwige zal bij u zijn!
a. De Eeuwige zal u bewaren!
v. De harten omhoog naar God!
a. Als bloemen naar de zon!
v. Dank de Eeuwige, onze God!
a. Wij willen God danken!

a. AMEN
gezamenlijk Onze Vader

vredegroet
delen van brood en wijn
tijdens het delen klinkt orgelmuziek

v. Genadig God,
U hebt ons geschapen als mensen
die de zin van hun bestaan mogen vinden
in de verbondenheid met hun Schepper.

dankgebed
lied 423

“Nu wij uiteengaan”

U hebt ons aan elkaar gegeven
om al zoekend te ontdekken
hoe Uw trouw ons tot medemensen maakt.

1. Nu wij uiteengaan vragen wij God:
ga met uw licht voor ons uit!
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

Wij zingen en zeggen U onze lof toe
voor de zegen van Uw nabijheid
vanaf het allereerste begin:

2. Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht vóór hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

3. Voor alle mensen op onze weg:
vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

Lied 404 e:

“Sanctus- en Benedictushymne”
Heilig, heilig, heilig, zullen wij U zingen.
Heilig, heilig, heilig, moeten wij U noemen,
met heel de schepping mee uw grote daden roemen!
Zingen wij hosanna, hemelhoog hosanna!
Zegen van Godswege,
Hij die komt gezegend met de naam van Hem!
Zingen wij hosanna, hemelhoog hosanna!

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

v. In Uw Zoon hebt U ons gevonden.
Midden onder ons was Hij,
zich verbindend met wie op Zijn weg kwamen.
Tot het einde bleef Hij getuigen
van Liefde die nooit loslaat,
van Leven sterker dan ontmenselijking.

zegen
beaamd met: (gesproken:) AMEN
(allen gaan zitten)

Hij heeft in de nacht van de overlevering
het brood genomen, daar de dankzegging over uitgesproken,
het gebroken en aan zijn discipelen gegeven, en gezegd:

orgelspel
(na het orgelspel verlaten wij de kerk)
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