Protestants Kralingen

Zelfs wanneer niet
Pro Rege, zondag 23 augustus 2020

•  voorganger: ds Ilse Hogeweg •  ouderlingen: Cees Zwinkels en Cees Steendam •  diaken: Jeanette Doorduijn • lector: Irene Jonker • organist: Anna den
Hertog-Karpenko • m.m.v. zanggroep • stewards: Albert Taco Molenaar en
Sipke Sels • kinderoppas: Simone Bukman • kosters en techniek: Marjolein Gorissen en/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
VOORBEREIDING

orgelspel: J.S. Bach. Trio super “Schmücke dich o liebe Seele”, BWV 759
(toegeschreven aan G. A. Homilius)
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
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 217: 1 en 2

“De dag gaat open voor het woord des Heren”
1. De dag gaat open voor het woord des Heren,
zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen,
bron die wij horen als wij tot Hem keren,
vroeg in de morgen.
2. Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name,
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen,
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen,
God onze Vader.
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
lied van deze zondag (Lauren Daigle | filmpje):

“Trust in you”

Letting go of every single dream
I lay each one down at Your feet
Every moment of my wandering
Never changes what You see
I try to win this war
I confess, my hands are weary, I need Your rest
Mighty warrior, king of the fight
No matter what I face You’re by my side

When You don’t move the mountains
I’m needing You to move
When You don’t part the waters
I wish I could walk through
When You don’t give the answers
As I cry out to You
I will trust, I will trust, I will trust in You

Truth is, You know what tomorrow brings
There’s not a day ahead You have not seen
So let all things be my life and breath
I want what You want Lord and nothing less
When You don’t move the mountains
I’m needing You to move
When You don’t part the waters
I wish I could walk through
When You don’t move the mountains ...
You are my strength and comfort
You are my steady hand
You are my firm foudation
The rock on which I stand
Your ways are always higher
Your plans are always good
There’s not a place where I’ll go
You’ve not already stood
When You don’t move the mountains...

schriftlezing: Psalm 27
1 Van David.
De heer is mijn licht, mijn behoud,
wie zou ik vrezen?
Bij de heer is mijn leven veilig,
voor wie zou ik bang zijn?
2 Kwaadwilligen kwamen op mij af
om mij levend te verslinden,
mijn vijanden belaagden mij,
maar zij struikelden, zij vielen.
3 Al trok een leger tegen mij op,
mijn hart zou onbevreesd zijn,
al woedde er een oorlog tegen mij,
nog zou ik mij veilig weten.
4 Ik vraag aan de heer één ding,
het enige wat ik verlang:
wonen in het huis van de heer
alle dagen van mijn leven,
om de liefde van de heer te aanschouwen,
hem te ontmoeten in zijn tempel.
5 Hij laat mij schuilen onder zijn dak
op de dag van het kwaad,
hij verbergt mij veilig in zijn tent,
hij tilt mij hoog op een rots.
6 Daarom heft zich mijn hoofd
fier boven de vijanden rondom mij,
ik wil offers brengen in zijn tent,
hem juichend offers brengen,
ik wil zingen en spelen voor de heer.
7 Hoor mij, heer, als ik tot u roep,
wees genadig en antwoord mij.
8 Mijn hart zegt u na:
‘Zoek mijn nabijheid!’
Uw nabijheid, heer, wil ik zoeken,
9 verberg uw gelaat niet voor mij,
wijs uw dienaar niet af in uw toorn.

U bent mij altijd tot hulp geweest,
verstoot mij niet, verlaat mij niet,
God, mijn behoud.
10 Al verlaten mij vader en moeder,
de heer neemt mij liefdevol aan.
11 Wijs mij uw weg, heer,
leid mij op een effen pad,
bescherm mij tegen mijn vijanden,
12 lever mij niet uit aan mijn belagers.
Valse getuigen staan tegen mij op
en dreigen met geweld.
13 Mag ik niet verwachten
de goedheid van de heer te zien
in het land van de levenden?
14 Wacht op de heer,
wees dapper en vastberaden,
ja, wacht op de heer.
psalm 27A

“De Heer is mijn licht”

refrein
De Heer is mijn licht,
mijn licht en mijn redding,
waarom nog angst?
Waarom nog angst?
De Heer is mijn licht,
mijn licht en mijn redding,
waarom ben ik nog bang?
1. Als de kwade machten mij besluipen,
2. Trok een leger tegen mij ten strijde,
als mijn lijf en leden zijn bedreigd,
dan nog zou ik leven zonder vrees.
vijanden staan klaar om te overwinnen.
Oorlog tegen mij? In de razernij
Kijk ze vallen, languit!
zal ik bij hem veilig zijn!
refrein
refrein
3. Eén ding zal mijn ziel het meest verlangen: 4. Komt het kwaad, dan zal Hij mij beschermen,
altijd mogen wonen in Gods huis;
laat mij schuilen, zet mij op een rots.
elke dag opnieuw open voor zijn schoonheid, Ik sta in mijn kracht, boven alle dreiging
als ik Hem daar ontmoet.
en ik juich en ik zing:
refrein
refrein
schriftlezing: Lukas 18: 1-8
Hij vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd te
bidden en niet op te geven: 2 ‘Er was eens een rechter in een
stad die geen ontzag had voor God en zich niets aan de mensen gelegen liet liggen. 3 Er woonde ook een weduwe in die
stad, die steeds weer naar hem toe ging met het verzoek: “Doe
mij recht in het geschil met mijn tegenstander.” 4 Maar lange
tijd wilde hij dat niet doen. Ten slotte zei hij bij zichzelf: Ook al
heb ik geen ontzag voor God en laat ik mij niets aan de mensen gelegen liggen, 5 toch zal ik die weduwe recht verschaffen
omdat ze me last bezorgt. Anders blijft ze eindeloos bij me
komen en vliegt ze me nog aan.’ 6 Toen zei de Heer: ‘Luister
naar wat deze rechter zegt, al minacht hij ook het recht. 7 Zal
God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen
die dag en nacht tot hem roepen? Of laat hij hen wachten? 8 Ik
zeg jullie dat hij hun spoedig recht zal verschaffen. Maar als
de Mensenzoon komt, zal hij dan geloof vinden op aarde?’
1

lied 837: 1, 3, 4

“Iedereen zoekt U, jong of oud”
1. Iedereen zoekt U, jong of oud,
3. Heer, als ons denken U ontkent,
speurend langs allerlei wegen:
kan ons de leegte benauwen.
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd – Als onze hand uw schepping schendt,
Meester, waar kom ik U tegen?
wilt U ons dan nog vertrouwen?
Eens vindt U ons, bij dag of nacht,
Twijfel of hoogmoed, onverstand –
moe van onszelf en zonder kracht,
neem ons, uw mensen, bij de hand.
dorstend naar liefde en zegen.
Laat ons uw schoonheid aanschouwen.
4. Koning, uw rijk is zo nabij open mijn ogen en oren!
Onrustig is mijn hart in mij,
totdat het nieuw wordt geboren.
Daarom zoekt U elk mensenkind.
Zoek, herder, mij, opdat ik vind
en steeds meer bij U zal horen.
(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 900

“Nada te turbe”
1. Nada te turbe, nada te espante;
quien a Dios tiene nada le falta.
Nada te turbe, nada te espante;
sólo Dios basta.
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. Open Huis Crooswijk
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:
Het Wijkpastoraat Crooswijk wil (sinds 1984) graag het geloof
in God handen en voeten geven. Dat doen we vooral in ons
gezellige Open Huis. Daar kun je terecht op de eetclub, de inloopmiddagen, de bingo, de crea-en de breiclub. We gaan ook
daadwerkelijk de strijd aan tegen eenzaamheid, armoede en
sociale uitsluiting door taallessen, huisbezoeken, het geven
van noodverstrekkingen, het doen van klusjes en als uitdeelpunt van de Voedselbank. Voor mensen met een kleine beurs
zijn er zomeruitstapjes, dagtochten en vakantieweken voor
volwassenen en voor kinderen (i.s.m. met het Wijkpastoraat
Oude Noorden).

1. Collecte 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.

2. Collecte Diaconie

U kunt ook bijdragen aan de collectes door de QR-codes links (kerk) en rechts
(diaconie) te scannen. Elk van de twee collectes heeft zijn eigen QR-code.
1) Open de CAMERA van je smartphone en scan de QR-code. 2) de website Samengoeddoen.nl verschijnt. 3) Kies ‘Openen op deze website’ 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.

Lied tijdens de collecte: (lauren daigle | filmpje)

“You say”
lied 426

“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)
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)
AMEN
(allen gaan zitten)
orgelspel: J.S. Bach. “Bist du bei mir, geh ich mit Freuden”, (Als je bij mij
bent, ga ik in vreugde) (toegeschreven aan Gottfried Heinrich Stölzel)
(na het orgelspel verlaten wij de kerk)

AGENDA:

maandag 25 augustus, Hoflaankerk, 20 uur
Muziekavond met Wouter van der Wilt
(zie nieuwsbrief of webagenda | aanmelden niet nodig)
dinsdag 26 augustus, Hoflaankerk, 20 uur
Boekbespreking van “Een heel leven”
(zie nieuwsbrief of webagenda | aanmelden bij ds Ilse Hogeweg)

VOLGENDE VIERING:
Zondag 30 aug. 10 uur, Hoflaankerk: ds Marianne Bogaard

