Protestants Kralingen

Ja zeggen
Hoflaankerk, zondag 27 september 2020

•  voorgangers: ds Marianne Bogaard •  ouderlingen: Cees Zwinkels en Koos
van de Steenhoven •  diaken: Jeanette Doorduijn •  lector: Jan Willem Bakker
• organist: Wouter van der Wilt •  m.m.v. zanggroep •  kinderoppas: Ilse van
der Wilt • kosters en techniek: Leonard de Vos, Pieter van Drunen en Wouter
van der Bas • Deze viering is te beluisteren op kerkomroep.nl en live te zien op
facebook: facebook.com/protestantskralingen
VOORBEREIDING

Orgelspel: improvisatie over psalm 25
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, in ieder getijde van ons bestaan
		
bent U als de zon die ons omstraalt,
		
de wind die ons in beweging zet,
		
de regen die de aarde zegent.
		
Als in de herfst de kilte ons beklemt
		
laat uw Liefde dan in ons opvlammen.
		
Als het niet meer kan worden zoals het was
		
herhaal dan Uw scheppend Woord.
allen Dat er Licht zal zijn
		
en alles leefbaar wordt.
		
Door Christus, onze Heer. Amen
(wij gaan zitten)
lied 601

“Licht dat ons aanstoot in de morgen”

1. Licht dat ons aanstoot in de morgen, 2. Licht, van mijn stad de stedehouder,
voortijdig licht waarin wij staan
aanhoudend licht dat overwint.
koud, één voor één, en ongeborgen,
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
licht overdek mij, vuur mij aan.
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
zo zwaar en droevig als wij zijn
of ergens al de wereld daagt
niet uit elkaars genade vallen
waar mensen waardig leven mogen
en doelloos en onvindbaar zijn.
en elk zijn naam in vrede draagt.
3. Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.

Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

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 uit Ezechiël 18: 1-4 en 25-32
De heer richtte zich tot mij: 2 ‘Waarom gebruiken jullie in Israël toch het spreekwoord: Als de ouders onrijpe druiven eten,
krijgen de kinderen stroeve tanden? 3 Zo waar ik leef – spreekt
God, de heer –, nooit meer mag iemand bij jullie in Israël
dit spreekwoord in de mond nemen! 4 Weet dat alle mensenlevens mij toebehoren: zowel het leven van de ouders als dat
van hun kinderen ligt in mijn hand, en alleen wie zondigt zal
sterven.
25
Nu zeggen jullie: “De wegen van de Heer zijn onrechtvaardig!” Maar luister, Israëlieten! Ben ik het die onrechtvaardig
is? Gaan júllie niet eerder onrechtvaardige wegen? 26 Iemand
die rechtvaardig was maar dat niet langer is en onrecht begaat,
sterft omdat hij onrecht heeft begaan. 27 Iemand die goddeloos
leefde maar dat niet langer doet, mij trouw is en het goede
doet, zal in leven blijven. 28 Als hij tot inzicht en inkeer is gekomen en niet langer misdaden begaat, zal hij zeker blijven
leven en niet hoeven sterven. 29 De Israëlieten zeggen: “De wegen van de Heer zijn onrechtvaardig!” Ben ik onrechtvaardig,
Israëlieten? Zijn júllie het niet die onrechtvaardig zijn?
30
Ik zal iedereen beoordelen naar de weg die hij gegaan is –
spreekt God, de heer. Kom tot inkeer, bega geen misdaden
meer, anders brengt jullie schuld je ten val. 31 Breek met het
1

zondige leven dat jullie hebben geleid, en vernieuw je hart en
je geest. Dan hoeven jullie niet te sterven, Israëlieten! 32 Want
de dood van een mens geeft me geen vreugde – spreekt God,
de heer. Kom tot inkeer en leef!

psalm 25d, gezongen en gesproken

“Naar U gaat mijn verlangen, Heer”
zanggroep:

vrouwen:

Richt mij, Gij zijt de God die mij redt
en op U wacht ik een leven lang.

mannen:
Herinner U, hoe Gij barmhartig zijt geweest,
hoe een en al liefde van meet af aan.
vrouwen:
Goede en betrouwbare God,
wie afgedwaald is, wijst Hij de weg.
mannen:

Arme en ootmoedige mensen
spoort Hij aan zijn weg te houden.
allen:

Alle wegen van God zijn liefde en trouw
voor wie bewaren het woord van zijn verbond.
zanggroep:

schriftlezing uit Matteüs 21: 23-32
Toen hij naar de tempel was gegaan en daar onderricht gaf,
kwamen de hogepriesters en de oudsten van het volk naar
hem toe. Ze vroegen hem: ‘Op grond van welke bevoegdheid
doet u die dingen? En wie heeft u die bevoegdheid gegeven?’
24
Jezus gaf hun ten antwoord: ‘Ik zal u ook een vraag stellen,
en als u mij daarop antwoord geeft, zal ik u zeggen op grond
van welke bevoegdheid ik die dingen doe. 25 In wiens opdracht
doopte Johannes? Kwam die opdracht van de hemel of van
mensen?’ Ze overlegden met elkaar en zeiden: ‘Als we zeggen:
“Van de hemel,” dan zal hij tegen ons zeggen: “Waarom hebt u
hem dan niet geloofd?” 26 Maar als we zeggen: “Van mensen,”
dan krijgen we het volk over ons heen, want iedereen houdt
Johannes voor een profeet.’ 27 Dus gaven ze Jezus als antwoord:
‘We weten het niet.’ Daarop zei hij tegen hen: ‘Dan zeg ik u ook
niet op grond van welke bevoegdheid ik die dingen doe.
28
Wat denkt u van het volgende? Iemand had twee zonen. Hij
zei tegen de een: “Jongen, ga vandaag in de wijngaard aan het
werk.” 29 De zoon antwoordde: “Ik wil niet,” maar later bedacht
hij zich en ging alsnog. 30 Tegen de ander zei de man precies
hetzelfde. Die antwoordde: “Ja, vader,” maar ging niet. 31 Wie
van de twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan?’ Ze zeiden:
23

‘De eerste.’ Daarop zei Jezus: ‘Ik verzeker u: de tollenaars en de
hoeren zijn u voor bij het binnengaan van het koninkrijk van
God. 32 Want Johannes koos de weg van de gerechtigheid toen
hij naar u toe kwam. U geloofde hem niet, de tollenaars en de
hoeren wel. En ook al zag u dat, u hebt u niet willen bedenken
en hem alsnog willen geloven.

lied 117 d

“Laudate omnes gentes”
Laudate omnes gentes, laudate Dominum.
Laudate omnes gentes, laudate Dominum.
vertaling: alle volken, loof de heer !

		

(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 665: 1,2 4 en 5

1. Om Christus’ wil zijn wij verblijd.
2. Loof Hem, die van de Geest ontving
Hij heeft in alle menselijkheid
voor altijd zijn rechtvaardiging,
– een zoon die naar zijn vader aardt – de Geest, die Hem herleven doet
God in het vlees geopenbaard.
in mensen, menselijk vlees en bloed.
4. Hij is aanwezig in het woord,
dat wordt gepredikt en gehoord
in heel de wereld en geloofd,
en dat ons zegent hoofd voor hoofd.

5. Om Christus’ wil zijn wij verblijd,
die inging in Gods heerlijkheid
en voor Gods ogen, stralend schoon,
is wat wij zullen zijn, – de Zoon.

dank- en voorbeden, afgesloten met het Onze Vader
telkens na : ‘zo bidden wij u ’ zeggen allen:
Heer, hoor ons, laat komen Uw rijk
collecte 1. kerk 2. Vredesweek
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.
Doel van 2de collecte: PKN – Vredesweek
Op veel plaatsen in de wereld verlangen mensen naar vrede.
Mensen die voor bruut geweld moeten vluchten. Mensen die
nergens welkom zijn of niet gehoord worden. Als Protestantse
Kerk willen we er voor hen zijn. Door praktische hulp of een
luisterend oor te bieden. Door vredesactiviteiten in oorlogsgebieden te ondersteunen en door onrecht aan de kaak te stellen.
In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem
aandacht en financiële steun voor.
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 scan-

nen. Elk van de twee collectes heeft zijn eigen QR-code, links hieronder 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.

gezegend gaan
(allen gaan staan)
v		
De zegen van God
		
overbrugt de afstand
		
tussen hemel en aarde
allen God, ga met ons op weg
v		
De zegen van God
		
brengt ons samen
		
en zendt ons de wereld in
allen God, toon Uzelf in wie wij zijn

Orgelspel tijdens collecte:
Es ist das Heil uns kommen her – Heinrich Scheidemann

zegen
beaamd met (gesproken): amen
(allen gaan zitten)

lied 415

“Zegen ons, Algoede”
1. Zegen ons, Algoede,
neem ons in uw hoede
en verhef uw aangezicht
over ons en geef ons licht.

2. Stort, op onze bede,
in ons hart uw vrede,
en vervul ons met de kracht
van uw Geest bij dag en nacht.

orgelspel: Improvisatie over psalm 117
(na het orgelspel verlaten we de kerk)

3. Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

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 VIERING:
Pro Rege: zondag 4 oktober om 10 uur:
ds Ilse Hogeweg
Maaltijd van de Heer

