Protestants Kralingen

Het Goede Leven
Hoflaankerk, zondag 13 september 2020

•  voorgangers: ds Marianne Bogaard en ds Ilse Hogeweg •  ouderlingen:
Jeannette Schravesande en Cees Steendam •  diaken: Jeanette Doorduijn
•  lector: Maaike de Man • organist: Wouter van der Wilt •  m.m.v. zanggroep
•  kinderoppas: Kristel Hillebrand • kindernevendienst: Elisabeth ter Hoeven
• kosters en techniek: 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
In deze dienst: ontheffing van ouderling Hennie van der Linden en diaken Eelco Stapelkamp; afscheid als kerkrentmeester van Nico van Veen en bevestiging van Dorothea van Santen tot ouderling
VOORBEREIDING

orgelspel: delen uit Water Music, Georg Friedrich Händel

2. O mijn God, Gij zegt ‘ga’ en ik ga,
Gij zegt ‘ga’ en ik ga, laat mij niet alleen,
wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen,
wees de adem waaruit ik ontsta.
lied 997 als gebed om ontferming

“– en vele duizenden, ontheemd, gevlucht uit
eigen land”
1. – en vele duizenden, ontheemd, gevlucht uit eigen land,
beducht voor tirannie, geweld, voor dood, voor moord en brand;
genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan!

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		
zie ons hier samen
		
met al onze zorgen en onze vreugde
		
wij zoeken geluk
		
maar wat is goed leven?
		
wij bidden U
a
wees met ons
v		
al onze dagen
		
ook vandaag
		
dan is het goed
a		
zegen ons
v		
en verbind ons
		
in Jezus Christus
a		
amen
(wij gaan zitten)
aanvangslied 840: 1 en 2

“Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom”
1. Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom –
want mijn leven is onder de macht gesteld
van de Heer die mijn dagen en nachten telt
en de Heer zegt ‘kom’ en ik kom.

2. Ons mensenhart vol wrevel, drift; de harde hand die slaat,
een straat in redeloze strijd, de macht lijkt aan het kwaad;
genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan!
3. En binnen heerst de bitt’re twist, het woord wordt tot verwijt,
dit huis bood eens geborgenheid, verhult nu schaamte en nijd;
genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan!
4. O God, uw groot begrijpend hart kent onze angst en pijn;
genees de zieke wereld weer, zodat zij goed zal zijn.
Genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan!
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 uit Prediker 9: 7-10
Dus eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart je
wijn. God ziet alles wat je doet allang met welbehagen aan.
8
Draag altijd vrolijke kleren, kies een feestelijke geur. 9 Geniet
van het leven met de vrouw die je bemint. Geniet op alle d agen
7

van je leven, die God je heeft gegeven. Het bestaan is leeg en
vluchtig en je zwoegt en zwoegt onder de zon, dus geniet op
elke dag. Het is het loon dat God je heeft gegeven. 10 Doe wat
je hand te doen vindt. Doe het met volle inzet, want er zijn
geen daden en gedachten, geen kennis en geen wijsheid in het
dodenrijk. Daar ben je altijd naar op weg.

lied 720: 1, 2, 5

“Alleen te leven om te zwoegen”
1. Alleen te leven om te zwoegen,
te zuchten voor de dag begint,
gedreven door een heilig moeten,
het is als najagen van wind.

2. Alleen te leven om te weten,
terwijl je nooit het antwoord vindt.
Gods daden zijn niet na te meten:
ook dit is najagen van wind.

5. Geniet het leven als een gave.
Geen mens weet wat hij morgen vindt,
dus werp je brood uit op het water
en let niet altijd op de wind.
GEDACHTEN OVER HET GOEDE LEVEN 1
schriftlezing uit 2 Korintiërs 4: 7-12
7  
Maar wij zijn slechts een aarden pot voor deze schat; het
moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van
onszelf komt, maar van God. 8 We worden van alle kanten
belaagd, maar raken niet in het nauw. We worden aan het
twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld. 9 We worden
vervolgd, maar worden niet in de steek gelaten. We worden
geveld, maar gaan niet te gronde. 10 We dragen in ons bestaan
altijd het sterven van Jezus met ons mee, opdat ook het leven
van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt. 11 Wij levenden worden altijd omwille van Jezus aan de dood prijsgegeven, opdat
in ons sterfelijke bestaan ook het leven van Jezus zichtbaar
wordt. 12 Zo is in ons de dood werkzaam, en in u het leven.
lied 912: 1, 2, 5, 6

“Neem mijn leven, laat het, Heer”
1. Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

2. Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.

5. Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot uwe troon,
dat uw heilige Geest er woon’.

6. Neem ook mijne liefde, Heer,
’k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.

GEDACHTEN OVER HET GOEDE LEVEN 2
lied 880

“Het leven op aarde is vreugde en rijkdom”
1. Het leven op aarde is vreugde en rijkdom,
ontvouwt zich in schoonheid, fris groen brengt haar mee,
het kleurt de seizoenen, alle bergen en dalen,
van ster tot onstuimige zee.

2. Ons leven op aarde: fontein vol van goedheid
stroomt over in arbeid, in passie en pijn,
in de hectische steden en de stilte van wijsheid
in elk kind, onbevangen en klein.
3. Dit leven op aarde: een bron van genezing,
welt op in ons lachen, zingt mee in ons lied.
Brengt zorg voor de armen, geeft gemeenschap en liefde,
bevrijdt onze ziel van verdriet.
4. Dus houd van het leven, geef dank aan de Schepper,
wees blij met het licht van de Zoon dat ons tooit.
Voel de kracht van de Geest en volg het pad van de vrede
tot ons leven zijn tijd heeft voltooid.
DIENST VAN HET ANTWOORD

dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
kinderen komen terug
inleiding op ontheffing en bevestiging
ontheffing:
(allen gaan staan)
allen wij danken jullie
v		
voor wat jullie gegeven hebben
		
voor je tijd, je inzet en je moeite
a		
wij bidden voor jullie
v		
dat God met jullie verder gaat
		
en zegent wat je gegeven hebt
a		
ga met God en Hij zal met je zijn
		 amen
(allen gaan zitten)
bevestiging:
- vragen en zegen
- aanvaarding en verwelkoming
(allen staan)
v		
Gemeente, dit is uw ouderling,
		
Dorothea van Santen
		
Wilt u haar in uw midden ontvangen
		
en haar hooghouden in haar dienstwerk
		
in de gemeente?
allen ja, van harte!
ga met God en Hij zal met je zijn
		 amen
(allen gaan zitten)
lied 653: 4, 5, 6

“U kennen, uit en tot U leven”

4. Gij zijt het licht van God gegeven,
5. Gij zijt de wijnstok van het leven,
een zon die nog haar stralen spreidt,
in duizend ranken uitgebreid,
wanneer het nacht wordt in ons leven, het leven, ons in U gegeven,
wanneer het nacht wordt in de tijd.
draagt goede vruchten op zijn tijd.
O licht der wereld, zie er is
Laat ons uw ranken zijn voorgoed,
voor wie U kent geen duisternis.
doorstroom ons met uw hartenbloed.

6. Gij zijt tot herder ons gegeven,
wij zijn de schapen die Gij weidt;
waar Gij ons leidt is ’t goed te leven,
Heer, die ons voorgaat door de tijd.
Wie bij U blijft en naar U ziet,
verdwaalt in deze wereld niet.
twee collectes: 1. onze kerk 2. Anna Home, Mongolië
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: Anna Home, Mongolië
In Anna Home wonen zo’n 50 kinderen waarvan de ouders
overleden zijn of niet voor hen kunnen zorgen. In Anna Home
krijgen de kinderen verzorging en onderwijs.

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 collectes 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. Collecte Kerk
1) Open de CAMERA van je smart- 2. Collecte Diaconie
phone 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.

lied 416

“Ga met God en Hij zal met je zijn”
1. Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3. Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4. Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

zegen:
(allen gaan staan)
v : De vrede van God,
die alle verstand te boven gaat,
zal uw hart en uw gedachten in Christus Jezus bewaren
a: Amen (gesproken amen)
(allen gaan zitten)
orgelspel: Hornpipe uit Water Music, Georg Friedrich Händel
Na het orgelspel blijven we zitten. U wordt door de stewards
uitgenodigd om de ontheven en nieuwe ambtsdragers te danken en te feliciteren.

orgel tijdens collecte: Air uit Water Music, Georg Friedrich Händel

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

VOLGENDE VIERINGEN:
Pro Rege: vanavond om 20.00 uur,
Taizéviering
Pro Rege: zondag 20 september om 10 uur:
ds Ilse Hogeweg
kinderdienst

AGENDA:

Bijbel in het bos
Het wordt prachtig weer volgende week. Tijd voor de derde
bijeenkomst ‘Bijbel in het bos!’
Op woensdag 16 september van 14.30-16.00 uur bespreken we een groene Bijbeltekst in het Kralingse Bos. In de
buitenlucht buigen we ons ontspannen over de onderlinge
afhankelijkheid van de mens en de schepping als geheel.
Er kunnen maximaal 8 mensen meedoen. Na opgave hoor
je waar we bijeen komen in het Kralingse Bos. Er zijn klapstoelen, maar wie zelf een stoel mee kan nemen: graag!

Opgave en info bij ds Marianne Bogaard
e: m.bogaard@protestantskralingen.nl of m: 06 835 321 89

