Protestants Kralingen

Als de liefde maar blijft winnen
Hoflaankerk, zondag 16 augustus 2020

•  voorganger: ds Ilse Hogeweg •  ouderlingen: Henny de V0s-Koerselman en
Annie van Hoof •  diaken: Wouter van der Bas • lector: Jan Willem Bakker • organist: Wouter van der Wilt • m.m.v. zanggroep • stewards: Cees Steendam
en Maarten Mol • kinderoppas: Chris van Zwienen • kosters en techniek: Pieter
van Drunen, Leonard de Vos en Wouter van der Bas • Deze viering is te beluisteren op kerkomroep.nl en live te zien op facebook: 
facebook.com/protestantskralingen

glorialied uit Taizé

VOORBEREIDING

“Gloria”

orgelspel: Improvisatie over psalm 8
welkom en mededelingen door de ouderling

DIENST VAN HET WOORD

stilte (wij gaan staan)
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 210: 1 en 2

“God van hemel, zee en aarde”
1. God van hemel, zee en aarde
Vader, Zoon en heil’ge Geest,
die ons deze nacht bewaarde,
onze wachter zijt geweest,
houd ons onder uw gezag,
ook in deze nieuwe dag.

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

2. Neem mijn dank aan, deze morgen,
dat Gij alle dagen weer
al mijn angsten, al mijn zorgen
met mij delen wilt, o Heer.
Nooit ben ik geheel alleen:
Gij zijt altijd om mij heen.

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

gebed van deze zondag
met de kinderen
lied van deze zondag (zanger Daniël Lohues):

“Als de liefde mar blef winnen”
Zolang de Oostenwind blijft weijen
Zull’n de blader’n blieben vall’n
Zolang de boer’n blieben zeijen
Zal de molen blijven dreijen
Zolang de zunne maar blef schienen
Kom der bloem’n uut de knop
Zolang de kippen blieben leggen
Komen kuuk’ns uut de dop

Zolang het vuur zal blieben branden
Schieten vonken naor de sterren
Zolang de zee rolt op de stranden
En der wark komp uut de handen
Zolang de kinder mar blieben zingen
En alles giet zoals het moet
En als de liefde mar blef winnen
Komp ’t allemaol wel goed
Zolang de lente maar blef komm’n
En dan de zomer en dan de herfst
En as de winter maar blef dromen
Van neie blader’n aan de bomen
Zolang de moan maar blef zörgen
Veur zilver’n licht en eb en vloet
En als de liefde mar blef winnen
Komt ’t allemoal wel goed

schriftlezing: Psalm 8
1 Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische.
Een psalm van David.
2 heer, onze Heer,
hoe machtig is uw naam
op heel de aarde.
U die aan de hemel uw luister toont –
3 met de stemmen van kinderen en zuigelingen
bouwt u een macht op tegen uw vijanden
om hun wraak en verzet te breken.
4 Zie ik de hemel, het werk van uw vingers,
de maan en de sterren door u daar bevestigd,
5 wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt,
het mensenkind dat u naar hem omziet?
6 U hebt hem bijna een god gemaakt,
hem gekroond met glans en glorie,
7 hem toevertrouwd het werk van uw handen
en alles aan zijn voeten gelegd:
8 schapen, geiten, al het vee,
en ook de dieren van het veld,
9 de vogels aan de hemel, de vissen in de zee
en alles wat trekt over de wegen der zeeën.
10 heer, onze Heer,
hoe machtig is uw naam
op heel de aarde.

kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt. 10 Wanneer
het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen. 11 Toen ik
nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind,
redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het
kinderlijke achter me gelaten. 12 Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik
zelf gekend ben. 13 Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie,
maar de grootste daarvan is de liefde.

lied 636

“Liefde is licht, opnieuw geboren”

1. Liefde is licht, opnieuw geboren,
2. Liefde is licht, laat zich niet vangen,
wakker uit nacht en eenzaamheid;
komt door gesloten deuren heen,
liefde wil strelen niet verstoren
biedt aan de woede beide wangen,
hunkering naar geborgenheid.
breekt harten harder dan een steen.
Liefde heeft handen, ogen, oren
Liefde kan legers overwinnen,
zo open als de dageraad:
springt hoger dan de hoogste muur,
liefde heeft nooit de hoop verloren – blust, door de vijand te beminnen,
liefde leeft langer dan de haat.
haarden van hoog oplaaiend vuur.
3. Liefde is licht, uit Hem geboren
die zelf de bron van liefde is;
Hij heeft zijn kind aan ons verloren,
Pasen schrijft zijn geschiedenis.
Laat dan uw ziel in zonlicht dopen;
weg boze dromen – wees gerust!
Boven mij gaat de hemel open:
Gods liefde die ons wakker kust.

psalm 8A: 1, 2, 3, 6

“Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam”
1. Heer, onze Heer, hoe heerlijk is
uw naam in de geschiedenis,
op heel de aarde, wijd en zijd.
De hemel zingt uw majesteit.

2. Het eerste kinderlijk geluid
roept glorieus uw sterkte uit.
Met onze kwetsbaarheid vertrouwd
ontwapent Gij wat ons benauwt.

3. Zie ik uw sterren in de nacht,
die hemelhoog geschapen pracht,
wat is dan niet het mensenkind
dat Gij het kent en zo bemint.

6. Heer, onze Heer, hoe heerlijk is
uw naam in de geschiedenis,
want op de aard’ is wijd en zijd
het mensenkind uw majesteit.

schriftlezing: I Korintiërs 13: 1-13
1
Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen –
had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende
gong of een schelle cimbaal. 2 Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis
en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de
liefde niet, ik zou niets zijn. 3 Al verkocht ik mijn bezittingen
omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn – had ik de liefde niet,
het zou mij niet baten.
4
De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. 5 Ze is
niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en
rekent het kwaad niet aan, 6 ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. 7 Alles verdraagt ze,
alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.
8
De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen,
klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan – 9 want ons

(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 673: 1, 3, 4

“Heilige liefdeskracht”

1. Heilige liefdeskracht,
bezoek mijn ziel die smacht,
daal neer, daal in, uw vonk doet mij ontbranden.
Kom Trooster, hartsvriendin,
liefde die wondt en wint,
in U verlies ik mij, stil mijn verlangen.
3. Liefde voor al wat leeft
wordt ons een kostbaar kleed
waarmee wij ons armoedig pogen sieren.
Verdwenen is de trots,
wij kennen ons tekort.
Kom ons te hulp, laat mildheid zegevieren.

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?

4. Dood ben ik zonder U,
mijn ziel verlangt naar U,
een hartstocht die geen mens ooit kan verklaren.
Met liefde vormt U mij
tot teken van uw heil.
Bewoon ons, Geest van God, geef ons uw adem.

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.

DIENST VAN HET ANTWOORD

dank- en voorbeden, afgesloten met Onze Vader

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

telKens na : “zo BiDDen wij u ” zeggen allen:

Adem van God, vernieuw ons bestaan

twee collectes: 1. onze kerk 2. Noodhulp Beiroet
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 collecte voor de diaconie:
Ruim 300.000 mensen zijn van het ene op het andere moment
dakloos geworden. Huizen en bezittingen zijn weggevaagd.
Mensen hebben niets meer. Via ACT, het internationale kerkelijke netwerk waar Kerk in Actie lid van is, zullen lokale
kerken en organisaties op korte termijn ondersteund worden
bij het uitdelen van voedsel, kleding en hygiënematerialen.
Op de langere termijn zal geholpen worden bij het herstel van
gebouwen en traumaverwerking.
Ook de gebouwen van Kerk in Actie partners NEST (Near East
School of Theology), MECC (Middle East Council of Churches)
en het jongerencentrum Manara in de achterstandswijk Bourj
Hammoud (Youth for Christ) zijn beschadigd.

zegen
(BeaaMD Met gesPROKen aMen)
AMEN
(allen gaan zitten)
orgelspel: Prelude IX in E, uit Wohltemperierte Klavier deel 1 | J.S. Bach
(na Het ORgelsPel VeRlaten wij De KeRK)

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:

Vrijdag 21 augustus van 16 tot 18 uur
Zomer-Kerk-Café-Hoflaan

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

Een gelegenheid om elkaar te ontmoeten in deze coronatijd. Op het achterterras van de Hoflaankerk (maar bij regen in de kerkzaal).

VOLGENDE VIERING:
Zondag 23 augustus 10 uur, Pro Rege: ds Ilse Hogeweg

Tijdens de collecte wordt een ﬁlmpje vertoond
lied 976

INFORMATIE OVER DE GEMEENTE:

“Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven”

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

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.

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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