Protestants Kralingen

Allergrootste schat
Pro Rege, zondag 20 september 2020
KINDERDIENST

•  voorganger: ds Ilse Hogeweg •  ouderlingen: Laurens van der Ziel en Joke
van Heijst •  diaken: Sjaak Roos •  kinderoppas: Simone Bukman •  kosters:
Marjolein Gorissen en/of Arie van Dijk •  orgel: Anna den Hertog-Karpenko •
m.m.v. zanggroep •  m.m.v. Lotte Klein, gitaar; en veel kinderen • Deze viering is
te beluisteren op kerkomroep.nl en live te zien op facebook:
facebook.com/protestantskralingen
orgelspel: Joseph Bonnet - Elfes
welkom en mededelingen
bemoediging en drempelgebed
voorganger
Onze hulp is in de naam van de heer
allen		
die hemel en aarde gemaakt heeft
voorganger
God van liefde,
			
vol verlangen
			
zijn wij samengekomen.
			
Om te luisteren naar Uw stem
			
worden wij heel stil.
			
Wees hier bij ons
			
en laat ons weten
			
dat wij uw kinderen zijn,
			
vandaag, en morgen, en altijd.
allen		 Amen!
zingen psalm 136: 1, 12, 13

“Loof de Heer, want Hij is goed”
1. Loof de Heer, want Hij is goed,
trouw in alles wat Hij doet.
Want zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid.

12. Loof de Heer, die al wat leeft
dagelijks zijn spijze geeft,
die ons laaft en die ons voedt.
Eeuwig is Hij trouw en goed.

13. Aan de God des hemels zij
eer en dank en heerschappij,
want zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid.

4. Vrede bij mensen op aarde,
waar zijn toekomst al begonnen is.
Vrede bij kleinen en groten:
Gloria in excelsis.

gebed van deze zondag
lied

“Jezus klopt aan de deur”
		
			
			
			

Jezus zegt: “Ik klop aan de deur van je hart
want Ik wil zo graag opnieuw met jou beginnen”
Jezus zegt: “Ik klop aan de deur van je hart
en als je open doet dan kom Ik bij je binnen”

En als Ik binnen kom
wees dan maar niet bang
Ik geef je dan een knuffel
en die duurt je leven lang

ja, Ik zal voor jou zorgen
dat beloof Ik jou
omdat Ik oneindig van je hou
omdat Ik oneindig van je hou

nogmaals: Jezus zegt: ...
nogmaals: En als Ik binnen kom ...
			

omdat Ik oneindig van je hou

vragen: wat is jouw schat?
lied

gebed om ontferming

“Je bent bijzonder”

glorialied lied 299 J

“Om de mensen en de dieren”
1. Om de mensen en de dieren,
om de honger en de dood,
om de kleinen en de groten,
al uw schepselen in nood,

3. Eer zij de God van de hemel,
zijn Naam richt de geschiedenis.
Eer aan de Koning der volken:
Gloria in excelsis.

2. om een wereld zonder toekomst,
om de macht die ons kleineert,
roepen wij voor alle volken:
Kyrieleis, ontferm U, Heer.

Je bent bijzonder, o ja
Je bent een wonder, ja ja
Je bent heel speciaal
Wist je dat? O ja, ja ja
Je bent bijzonder, o ja
Je bent een wonder, ja ja

Je bent een hele grote schat
Soms denk je, ach wat stel ik voor
Ben ik niet een hele grote domoor
Een banaan, die niemand ziet staan
Maar nee, dat is niet waar, luister maar
Je bent bijzonder, o ja

Je bent een wonder, ja ja
Je bent heel speciaal
Wist je dat? O ja, ja ja
Je bent bijzonder, o ja
Je bent een wonder, ja ja
Je bent een hele grote schat
Soms denk je, ach wat stel ik voor
Ben ik niet een hele grote domoor
Een banaan, die niemand ziet staan
Maar nee, dat is niet waar, luister maar

Je bent bijzonder, o ja
Je bent een wonder, ja ja
Je bent heel speciaal
Wist je dat? O ja, ja ja
Je bent bijzonder, o ja
Je bent een wonder, ja ja
Je bent een hele grote schat
Je bent een hele grote schat
Je bent een hele grote schat

verhaal uit de bijbel
De kostbare parel (matteüs 13: 44-46)
Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die
verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem
opnieuw, en in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat
hij had en die akker te kopen.
45
Ook is het met het koninkrijk van de hemel als met een
koopman die op zoek was naar mooie parels. 46 Toen hij een
uitzonderlijk waardevolle parel vond, besloot hij alles te verkopen wat hij had en die te kopen.
44

lied (geen tekst op papier)

“Sta eens even op”
UITLEG
lied

“Een parel in Gods hand”
refrein:
Weet je dat de Vader je kent.
Weet je dat je van waarde bent.
Weet je dat je een parel bent;
een parel in Gods hand (2x).
1.
Ze zeggen allemaal: ‘Je kan niets doen, je bent een oen.’
Ze trekken altijd aan mijn paardenstaart, ik ben niets waard.
Nu heb ik weer de ranja omgegooid, ik leer het nooit.
M’n moeder luistert nooit als ik wat zeg, ‘k heb altijd pech, ik ga maar weg.
refrein

collecte
1. kerk 2. Kerkplein
Kerkplein Kralingen: In het kader van Kerkplein organiseren
de deelnemende kerken, per toerbeurt, (normaal gesproken)
iedere maand een activiteit op de zaterdag waarbij mensen
met een verstandelijke beperking niet aan de kant staan,
maar gezien worden en ‘erbij’ horen. De activiteiten van de
werkgroep Kralingen bestaan uit het, beurtelings in Pro Rege
en de Hoflaankerk, organiseren van een gezellige ochtend/
middag waarin wordt geknutseld en gezongen. Deze collecte
is bestemd voor het bekostigen van deze activiteiten.

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 muziek: W. Byrd – La Volta
lied 218: 1, 2, 5

“Dank U voor deze nieuwe morgen”
1. Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.

2. Dank U voor deze mooie aarde,
dank U voor sterren, maan en zon.
Dank U dat U ons wilt bewaren,
kracht en levensbron.

5. Dank U voor alle mooie klanken,
al wat ik zien en horen kan.
Dank U – o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.
zegen
orgelmuziek: C. Franck – Sortie

2.
Ik snap alweer niks van die rare som, ik ben zo dom.
M’n bloes zit onder de spagghettimix,ik kan ook niks.
Al noemt de hele klas mij sacherijn, ik mag er zijn.
Al zegt m’n broertje steeds: ‘wat stout ben jij’,
God houdt van mij, God houdt van mij.
refrein
Ik weet dat de Vader mij kent.
Ik weet, dat ik van waarde ben.
Ik weet dat ik een parel ben;
een parel in Gods hand (2x).
dank- en voorbeden, gebed in stilte, onze Vader

VOLGENDE VIERINGEN:
Hoflaankerk: zondag 27 september om 10 uur:
ds Marianne Bogaard

