Protestants Kralingen

Klein geloof
Hoflaankerk, zondag 30 augustus 2020

•  voorganger: ds Marianne Bogaard •  ouderlingen: Joke van Heijst en Annie
van Hoof •  diaken: Sjaak Roos • lector: Christine van Roekel • organist: Wouter
van der Wilt • m.m.v. zanggroep • stewards: Sjaak Roos en Maarten Mol •
kinderoppas: Lakhsmi Mani • 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

VOORBEREIDING

orgelspel: variaties over psalm 105
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 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 910: 1 en 2

“Soms groet een licht van vreugde”

1. Soms groet een licht van vreugde 2. Goddank, wij overdenken
de christen als hij zingt:
’t geheim van onze Heer,
de Heer is ’t die met vleugels
het heil dat Hij wil schenken,
van liefde hem omringt.
dat nieuw is altijd weer.
Loopt alles ons ook tegen,
Bevrijd van onze zorgen
Hij zal ons ’t goede doen,
begroeten wij de dag
Hij geeft na donkere regen
en vrezen niet de morgen,
een mild en klaar seizoen.
wat hij ook brengen mag.
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: Jeremia 7: 23-28
23
Wat ik hun geboden heb, is dit: “Wees mij gehoorzaam,
dan zal ik jullie God zijn en zullen jullie mijn volk zijn. Volg
steeds de weg die ik jullie wijs, daar zullen jullie wél bij varen.” 24 Maar ze luisterden niet naar mij, ze hebben mij niet
gehoorzaamd. Ze volgden hun eigen plannen en lieten zich
leiden door hun koppig en boosaardig hart. In plaats van mij
te volgen, keerden ze zich van mij af. 25 Vanaf de dag dat jullie
voorouders uit Egypte wegtrokken tot op de dag van vandaag
heb ik telkens weer mijn dienaren, de profeten, naar jullie
gezonden. 26 Maar niemand die naar mij luisterde, niemand
die mij gehoorzaamde. Jullie zijn nog halsstarriger dan jullie
voorouders.
27
Als je dit alles tegen hen zegt, zullen ze niet naar je luisteren;
als je hen roept, zullen ze niet antwoorden. 28 Zeg dan tegen
hen: Hier is nu een volk dat niet heeft geluisterd naar de heer,
zijn God, en dat zich niet heeft laten terechtwijzen. Oprechte
woorden komen niet meer over hun lippen.
psalm 105: 1, 2

“Loof God de Heer, en laat ons blijde”
1. Loof God de Heer, en laat ons blijde
zijn glorierijke naam belijden.
Meld ieder volk en elk geslacht
de wonderen die God volbracht.
Gij die van harte zoekt de Heer,
verblijd u, geef zijn naam de eer.

2. Vraag naar des Heren grote daden;
zoek zijn nabijheid, zijn genade.
Gedenk hoe Hij zijn oordeel velt,
zijn wonderen ten teken stelt,
volk dat op Abram u beroemt,
met Jakobs nieuwe naam genoemd.

schriftlezing: Matteüs 17: 14-20
Toen ze zich weer bij de mensenmassa voegden, kwam er
iemand naar hem toe die voor hem op zijn knieën viel 15 en zei:
‘Heer, heb medelijden met mijn zoon, want hij is maanziek en
lijdt daar erg onder; hij valt dikwijls in het vuur of in het water. 16 Ik heb hem bij uw leerlingen gebracht, maar zij konden
hem niet genezen.’ 17 Jezus antwoordde: ‘Wat zijn jullie toch
een ongelovig en dwars volk, hoe lang moet ik nog bij jullie
blijven? Hoe lang moet ik jullie nog verdragen? Breng hem
bij me.’ 18 Daarop sprak Jezus de demon op strenge toon toe.
Deze ging uit de jongen weg, en vanaf dat moment was hij genezen. 19 Later kwamen de leerlingen naar Jezus toe. Eenmaal
met hem alleen vroegen ze: ‘Waarom konden wij die geest
niet uitdrijven?’ 20 Hij antwoordde: ‘Vanwege jullie gebrek aan
geloof. Ik verzeker jullie: als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg zeggen: “Verplaats
je van hier naar daar!” en dan zal hij zich verplaatsen. Niets
zal voor jullie onmogelijk zijn.’
14

lied 921

“Christe, lux mundi”
Christe, lux mundi, qui sequitur te
habebit lumen vitae, lumen vitae.

(Christus, licht der wereld,
Wie U volgt heeft het licht dat leven geeft)

(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 905: 1, 3, 4

“Wie zich door God alleen laat leiden”

1. Wie zich door God alleen laat leiden, 3. Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn
enkel van Hem zijn heil verwacht,
en leef uw leven opgewekt.
weet Hem nabij, ook in de tijden
Laat Gods genade u genoeg zijn,
die dreigend zwart zijn als de nacht.
die voor u uit zijn sporen trekt.
Want wie op God alleen vertrouwt,
Hij is het zelf die ons voorziet;
heeft nooit op zand zijn huis gebouwd. wat ons ontbreekt ontgaat Hem niet.
4. Zing maar en bid, en ga Gods wegen,
doe wat uw hand vindt om te doen.
Weet dat de hemel zelf u zegent,
u brengt naar weiden fris en groen.
Wie zich op God alleen verlaat,
weet dat Hij altijd met ons gaat.
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. Logeerhuis De Buren
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: Stichting Logeerhuis De Buren
Het Logeerhuis in Rotterdam-Zuid biedt hulp aan iedereen
die het na een ziekte of een opname in een ziekenhuis nog
even niet alleen thuis redt. Het gaat om mensen die geen beroep kunnen doen op familie, vrienden of bekenden om te
helpen met allerlei noodzakelijke dingen, zoals eten koken en
boodschappen doen. Het Logeerhuis ontlast ook mantelzorgers door mensen die zorg nodig hebben op te vangen.

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

tijdens de collecte orgelmuziek: Improvisatie over lied 418
lied 418

“God, schenk ons de kracht”
1. God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.
3. Vrede, vrede laat
Gij in onze handen,
dat wij die als zaad
dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag,
zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede
ons hart rusten mag.

2. Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, –
vruchtbaar in de Heer.
4. God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.

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 met

gesproken

AMEN (allen gaan zitten)

orgelspel: Wir Glauben all an einen Gott – J.S. Bach
(na het orgelspel verlaten wij de kerk)
Voldende dienst is zondag 6 september om 10 uur in Pro Rege

