Protestants Kralingen

Lichaam van Christus
Pro Rege, zondag 6 september 2020

•  voorganger: ds Ilse Hogeweg •  ouderlingen: Cees Steendam en Laurens van
der Ziel •  diaken: Johan Louwerse • lector: Annemieke van der Meer • organist: Anna den Hertog-Karpenko • m.m.v. vocaal ensemble: Mirjam van den
Hoek (sopraan), Femke van Driel (alt), Stephan Adriaens (tenor), Johannes
Vermeer (bas) • kinderoppas: Kristel Hillebrands • kosters: Marjolein Gorissen
en/of Arie van Dijk • Deze viering is te beluisteren op kerkomroep.nl en live te zien
op facebook: facebook.com/protestantskralingen
VOORBEREIDING

orgelspel: Johannes Brahms ‘Schmücke dich, o liebe Seele‘
(uit Elf Choralvorspiele für die Orgel, opus 122)
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		
Gij hebt ons uw licht gegeven
		
Jezus Messias, uw Zoon.
		
Zoveel mensen zijn op zoek
		
naar licht, naar hoop,
		
naar de richting in hun leven.
		
Wij bidden U:
allen: kom ons tegemoet
v:		
mensen, die in duister tasten,
		
mensen, die in droefheid hun weg gaan.
allen: Laat ons Jezus Christus zien,
v:		
goed nieuws voor deze wereld,
		
troostend licht
		
voor onze ogen
		
uw vrede, uw liefde.
allen: Amen. (wij gaan zitten)
lied 272

“Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here”
1. Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here.
Naar vrede smachten wij, naar stille innigheid.
Laat ons van Jezus zelf, die op een berg klom, leren
alleen te zijn met U die geest en waarheid zijt.
2. Maar Jezus weend´ en bad, alleen, omdat de mensen
als schapen dwalen waar geen herder ’t oog op richt.
Verlos ons in zijn naam van onze ijd´le wensen.
Voor een gesloten hart blijft ook de hemel dicht.

3. Heer, wij gedenken U; laat ons dan nooit vergeten
de mensheid zonder God, de mensheid zonder brood.
Het bloed van Abel roept nog steeds tot ons geweten.
Wie ’t zingend overstemt is Kaïns deelgenoot.
4. De Heiland op de berg, alleen met God zijn Vader,
vernam de stem van ’t leed die van de aarde schreit.
Heer Jezus, maak uw kerk tot hoorder en tot dader,
opdat de wereld weet van uw barmhartigheid.
gebed om ontferming
na “zo roepen wij u aan ”:
vocaal ensemble zingt uit Missa Brevis (ton de leeuw)

“Kyrie en Gloria”

DIENST VAN HET WOORD

gebed van deze zondag
met de kinderen
schriftlezing: Ezechiël 33: 7-11
7
Jou, mensenkind, heb ik als wachter aangesteld voor het volk
van Israël. Als je mijn woorden hoort moet je hen namens
mij waarschuwen. 8 Als ik tegen een slecht mens zeg dat hij
zal sterven, en jij zegt hem niet dat hij een andere weg moet
inslaan, dan zal hij sterven door zijn eigen schuld, maar jou
zal ik voor zijn dood ter verantwoording roepen. 9 Maar als je
hem gewaarschuwd hebt dat hij een andere weg moet inslaan
en hij doet dat niet, dan sterft hij door zijn eigen schuld, maar
jij zult het er levend afbrengen.
10
Mensenkind, zeg tegen het volk van Israël: “Jullie zeggen:
‘Onze misdaden en onze zonden worden ons aangerekend en
wij gaan eraan te gronde – hoe kunnen we dan nog blijven
leven?’” 11 Zeg tegen hen: “Zo waar ik leef – spreekt God, de
heer –, de dood van een slecht mens geeft me geen vreugde,
ik wil dat hij een andere weg inslaat en in leven blijft. Kom
toch terug van de heilloze weg die jullie zijn ingeslagen, keer
om, want waarom zouden jullie sterven, volk van Israël?”

vocaal ensemble zingt uit Psalm 119

“Wijs mij, Heer, de weg van uw wetten”
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Wijs mij, Heer, de weg van uw wetten,
dan volg ik die tot het einde toe.
Geef mij inzicht, en ik zal uw wet volgen,
hem onderhouden met heel mijn hart.
Laat mij het pad gaan van uw geboden,
Dat is mij het liefst.
Neig mijn hart naar uw richtlijnen
en niet naar winstbejag.
Houd mijn ogen af van wat leeg is,
laat mij uw wegen gaan, en leven.
Kom uw belofte aan uw dienaar na,
dan zal ik van ontzag voor u vervuld zijn.
Houd spot van mij af: die beangstigt mij,
maar uw voorschriften maken mij gelukkig.
Hoe verlang ik naar uw regels,
doe mij leven in uw gerechtigheid.

schriftlezing Romeinen 12: 9-21
9
Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees
het goede toegedaan. 10 Heb elkaar lief met de innige liefde
van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.
11
Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer. 12 Wees verheugd door de
hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk. 13 Bekommer u om de noden
van de heiligen en wees gastvrij. 14 Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet. 15 Wees blij met wie zich verblijdt,
heb verdriet met wie verdriet heeft. 16 Wees eensgezind; wees
niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga
niet af op uw eigen inzicht. 17 Vergeld geen kwaad met kwaad,
maar probeer voor alle mensen het goede te doen. 18 Stel, voor
zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. 19 Neem geen wraak, geliefde broeders en
zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: ‘Het is aan mij om wraak te nemen, ik
zal vergelden.’ 20 Maar ‘als uw vijand honger heeft, geef hem
dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan
stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd’. 21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
lied 974: 1, 2, 5

Maak ons uw liefde, God, tot opmaat”
1. Maak ons uw liefde, God,
tot opmaat van het leven!
Wij zijn geroepen om
haar zingend door te geven.
De wereld zegt ons niet
de goede woorden aan.
Vernieuw ons hart en doe
ons uw beleid verstaan.
5. God, laat geen mensenkind
uit uw ontferming vallen.
Weer met uw ruime hart
het kwade van ons allen.

2. Wij zijn aaneengevoegd,
bedacht met uw genade.
Op liefde hebt Gij ons
gebouwd, bedeeld met gaven.
En wat wij zijn draagt bij
tot welzijn van elkaar.
In onze eenheid wordt
uw liefde openbaar.
Gij zijt te goeder trouw
geweest van het begin.
Vasthoudend blijft Gij tot
uw liefde overwint.

schriftlezing Matteüs 18: 15-20
Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt, moet
je die daarover onder vier ogen aanspreken. Als ze luisteren,
dan heb je ze voor de gemeente behouden. 16 Luisteren ze niet,
neem dan een of twee anderen mee, zodat de zaak zijn beslag
krijgt dankzij de verklaring van ten minste twee getuigen.
17
Als ze naar hen niet luisteren, leg het dan voor aan de gemeente. Weigeren ze ook naar de gemeente te luisteren, behandel hen dan zoals je een heiden of een tollenaar behandelt.
18
Ik verzeker jullie: al wat jullie op aarde bindend verklaren
zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat jullie op aarde ontbinden zal ook in de hemel ontbonden zijn. 19 Ik verzeker het
jullie nogmaals: als twee van jullie hier op aarde eensgezind
om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel
het voor hen laten gebeuren. 20 Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.’
15

lied 796

“U Here Jezus roep ik aan”
1. U Here Jezus roep ik aan,
U bid ik, hoor mijn klagen.
O God als Gij mij bij wilt staan
dan zal ik niet versagen.
Leer mij geloven recht en rein,
ik bid U, wil mij geven
zo te leven,
met mensen mens te zijn,
uw woord in ’t hart geschreven.

2. Geef mij dat ik van harte zeer
mijn vijand mag vergeven,
zoals Gij mij vergeeft, o Heer,
en geeft aan mij het leven.
Uw woord zij onderweg mijn spijs,
om zo mijn ziel te voeden,
mij te hoeden
op weg naar ’t paradijs.
Geleid Gij mij ten goede.

3. Laat Heer van U geen lust, geen pijn
mij in de wereld scheiden
dat ik in ’t einde sterk mag zijn,
mij door uw hand laat leiden
en gaan met U het leven in,

dat ik door U zal erven
en verwerven.
Het einde is begin.
Gij redt ons van het sterven.

(wij gaan staan)
v: Voor het woord van God in de schriften,
voor het woord van God onder ons,
voor het woord van God in ons:
a: wij danken u, God!
(wij gaan zitten)
UITLEG EN VERKONDIGING
vocaal ensemble zingt uit Missa Brevis (ton de leeuw)

“Sanctus en Agnus Dei”

DIENST VAN HET ANTWOORD

dank- en voorbeden, afgesloten met Onze Vader
twee collectes: 1. onze kerk 2. Bezoekgroep Asielzoekers R’dam
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: Bezoekgroep Asielzoekers Rotterdam
Leden van de Bezoekgroep Asielzoekers Rotterdam (BAR)
bezoeken asielzoekers die voor uitzetting worden vastgehouden in het detentiecentrum op Rotterdam-The Hague
Airport. Ook is de bezoekgroep actief bij de kerkdiensten in
het detentiecentrum. Daarnaast zijn sommigen ‘buddy’ voor
niet-uitzetbare asielzoekers. Deze mensen leven in de marge
in Rotterdam. Ze krijgen van BAR af en toe geld voor kleding,
telefoonkaarten (bijvoorbeeld om contact te onderhouden
met hun advocaat), openbaar vervoer (om naar de rechtbank
te kunnen reizen als hun zaak weer voor komt), of om medicijnen te kunnen kopen.

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 collecte orgelmuziek van Louis J. A. Lefébure-Wely: ‘Verset’
lied ‘Be still my soul’ (vertaling sytze de vries, muziek jean sibelius)

“Ga maar gerust”

1. Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben je baken, ook in diepe nacht.
Ik den de stem die steeds in jou zal opstaan.
Ik ben de hand die op je vriendschap wacht.
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat.
Ik ben de wind waardoor je ademhaalt.

2. Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan.
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt.
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan.
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel..
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen.
Ik ben de dag, die schemert in je droom.
gezegend gaan
(allen gaan staan)
v: Van waar we zijn
tot waar u ons nodig hebt
a: Jezus ga ons voor!
v: Van wat we al wisten
tot uw openbaring die ons de mond laat openvallen,
a: Jezus ga ons voor!
v: Om deze wereld te veranderen
totdat ze sprekend lijkt op uw wereld van liefde die komt,
a: Jezus ga ons voor!
v: Verrassingen staan klaar voor hen die God liefhebben,
a: Jezus ga ons voor!
zegen:
v: De genade van de Heer Jezus Christus,
de liefde van God
en de eenheid met de heilige Geest zij met u allen!
a: Amen
(allen gaan zitten)
orgelspel Gabriel Fauré ‘Après un rêve’
(na het orgelspel verlaten we de kerk)

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

AGENDA:

Verdriet binnen de muren | corona in het verpleeghuis
Diederick Lansing, geestelijk verzorger

Pro Rege: donderdag 10 september, 20 uur

VOLGENDE VIERINGEN:

Startzondag:
Hoflaankerk: zondag 13 september, 10 uur
ds Marianne Bogaard en ds Ilse Hogeweg
Pro Rege: zondag 13 september 20 uur,
Taizéviering

