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De vruchten van
de wijngaard
Pro Rege, zondag 4 oktober 2020

•  voorganger: ds Ilse Hogeweg •  ouderlingen: Joke van Heijst, Annie van Hoof,
Laurens van der Ziel •  diakenen: Johan Louwerse, Sjaak Roos •  lector: Irene
Jonker • organist: Anna den Hertog-Karpenko •  m.m.v. zanggroep •  Arie van
Dijk en/of Marjolein Gorissen • Deze viering is te beluisteren op kerkomroep.nl en
live te zien op facebook: facebook.com/protestantskralingen
glorialied uit Taizé

VOORBEREIDING

Orgelspel: F. Mendelssohn - Andante
welkom en mededelingen door de ouderling
stilte

“Gloria”

Gloria, gloria, in excelsis Deo
Gloria, gloria, halleluja, halleluja

(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 280: 1, 2, 7

“De vreugde voert ons naar dit huis”
1. De vreugde voert ons naar dit huis
waar ’t woord aan ons geschiedt.
God roept zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

2. Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,

7. Dit huis slijt mét ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.
gebed om ontferming
na “zo roepen wij u aan ” zeggen allen:
Heer, ontferm U; Christus, ontferm U
Heer, ontferm U; amen

DIENST VAN HET WOORD

gebed van deze zondag
met de kinderen
schriftlezing uit Jesaja 5: 1-7
1 Voor mijn geliefde wil ik zingen
het lied van mijn lief en zijn wijngaard.
Mijn geliefde had een wijngaard,
gelegen op vruchtbare grond.
2 Hij bewerkte de grond, haalde de stenen eruit
en plantte een edele druivensoort.
Hij bouwde er een wachttoren,
hakte ook een perskuip uit.
Hij verwachtte veel van zijn wijngaard,
maar die bracht slechts wrange druiven voort.
3 Welnu, inwoners van Juda en Jeruzalem,
spreek recht tussen mij en mijn wijngaard.
4 Wat kon ik meer aan mijn wijngaard doen,
wat heb ik te weinig gedaan?
Ik verwachtte zo veel van mijn wijngaard,
waarom bracht hij slechts wrange druiven voort?
5 Luister, ik zal jullie vertellen
wat ik met mijn wijngaard ga doen:
Ik ruk de doornhaag uit en breek de muur af,
zodat hij verbrand en vertrapt kan worden.
6 Ik zal hem laten verwilderen,
er wordt niet meer gesnoeid, niet meer gewied,
dorens en distels schieten er op.
De wolken zal ik opdragen
geen regen op hem te laten vallen.

7 Israël is de wijngaard van de heer van de hemelse machten,
de uitgelezen aanplant zijn de inwoners van Juda.
Hij verwachtte recht, maar oogstte onrecht,
hij zocht rechtsbetrachting, maar vond rechtsverkrachting.

psalm 80: 1

“O God van Jozef, leid ons verder”
1. O God van Jozef, leid ons verder,
hoor ons en wees weer onze herder;
gij vuurkolom, straal gij ons toe.
Waak op, o Held, wij worden moe;
laat lichten ons uw aanschijn, Heer,
doe ons opstaan en help ons weer.

schriftlezing uit Matteüs 21: 33-43
Luister naar een andere gelijkenis. Er was eens een landheer
die een wijngaard aanlegde en hem omheinde. Hij groef er
een kuil voor de wijnpers en bouwde een uitkijktoren. Toen
verpachtte hij hem aan wijnbouwers en ging op reis. 34 Tegen
de tijd van de druivenoogst stuurde hij zijn knechten naar de
wijnbouwers om zijn vruchten in ontvangst te nemen. 35 Maar
de wijnbouwers grepen de knechten, ze mishandelden er een,
doodden een ander en stenigden een derde. 36 Daarna stuurde de landheer andere knechten, een grotere groep dan eerst,
maar met hen deden ze hetzelfde. 37 Ten slotte stuurde hij zijn
zoon naar hen toe, met de gedachte: Voor mijn zoon zullen
ze wel ontzag hebben. 38 Toen de wijnbouwers de zoon zagen,
zeiden ze onder elkaar: “Dat is de erfgenaam! Kom op, laten
we hem doden en zo zijn erfenis opstrijken,” 39 en ze grepen
hem vast, gooiden hem de wijngaard uit en doodden hem.
40
Wanneer nu de eigenaar van de wijngaard komt, wat moet
hij dan met die wijnbouwers doen?’ 41 Ze antwoordden: ‘De
onmensen! Laat hij ze op een mensonwaardige manier ombrengen en de wijngaard verpachten aan andere wijnbouwers,
die de vruchten wel aan hem afdragen wanneer het daar de
tijd voor is.’ 42 Daarop zei Jezus tegen hen: ‘Hebt u dit nooit in
de Schriften gelezen:
“De steen die de bouwers afkeurden
is de hoeksteen geworden.
Dankzij de Heer is dit gebeurd,
wonderbaarlijk is het om te zien.”
43
Daarom zeg ik u: het koninkrijk van God zal u worden ontnomen, en gegeven worden aan een volk dat het wel vrucht
laat dragen.
33

psalm 118: 8

“De steen die door de tempelbouwers”
		

8. De steen, die door de tempelbouwers
verachtelijk was een plaats ontzegd,
werd tot verbazing der beschouwers
ten hoeksteen door God zelf gelegd.
Dit werk is door Gods alvermogen,
door ’s Heren hand alleen geschied.
Het is een wonder in onze ogen.
Wij zien het, maar doorgronden ’t niet.

(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 377: 1, 3, 4, 5

“Zoals ik ben, kom ik nabij”
1. Zoals ik ben, kom ik nabij,
met niets in handen dan dat Gij
mij riep en zelf U gaf voor mij –
o Lam van God, ik kom.

3. Zoals ik ben, verdoofd, verblind,
tast ik naar U, die mij bemint,
bij wie mijn ziel genezing vindt –
o Lam van God, ik kom.

4. Zoals ik ben, ontvangt Gij mij,
reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij,
vervult, verlicht, verwarmt Gij mij –
o Lam van God, ik kom.

5. Zoals ik ben, in U te zijn
en Gij in mij, in brood en wijn:
uw ziel, uw levenskracht wordt mijn –
o Lam van God, ik kom.

dank- en voorbeden

telkens na : ‘zo bidden wij u ’ allen:

Heer, hoor ons, laat komen Uw rijk

kinderen komen terug
avondmaalscollecte 1. kerk 2. SKIN-Rotterdam
Mededeling van de diaconie: De afgelopen maanden was het
mogelijk om te collecteren met behulp van een QR-code. Deze
mogelijkheid werd aangeboden door onze betalingsverwerker
SKG. Per 1 oktober is SKG met deze mogelijkheid gestopt. Wel
is zij met een alternatief gekomen. De diaconie ziet dit alternatief niet als goede vervanger voor de QR-code, omdat het
gebruiksgemak minder is. Daarnaast ziet de diaconie dat de
meeste betalingen via een overboeking plaatsvinden. Daarom heeft de diaconie ervoor gekozen om te stoppen met de
QR-code.
Collectedoel van de diacnie: SKIN Rotterdam
SKIN-Rotterdam (Samen Kerk in Nederland) is een koepelorganisatie van internationale kerkgemeenschappen in Rotterdam en omgeving. Door het coronavirus komen naar schatting tientallen migrantenkerken in problemen. Eén probleem
is dat mensen niet meer naar de kerk kunnen komen. Hierdoor vervallen de collectes, maar blijven de vaste lasten wel
gewoon doorlopen. Een tweede oorzaak is dat veel mensen
de impact van de coronacrisis merken in hun inkomen. Met
uw gift kunt u meehelpen om de financiële nood te verlichten.
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. bovenstaand collectedoel
en de datum.

tijdens collecte orgelmuziek: Carl W. Landahl (1908-1961)
Blessed Jesus, at thy word (Liebster Jesu, wir sind hier)

TAFELGEBED
(harten omhoog:)
v.
vrede met u allen.
allen vrede ook met u
v.		
De harten omhoog!
		
wij heffen ze op tot de Heer
		
Laten wij de Heer onze God dankzeggen.
		
het past ons de Heer te danken
(dank aan God:)
		
Gezegend zijt Gij, God,
		
die ons niet laat
		
aan het donker.
		
Onder uw vleugels
		
vinden wij leven.
		
Uit uw hand
		
ontvangen wij ons bestaan.
		
Gij voedt ons
		
dag bij dag
		
met de kracht van uw liefde,
		
met de grootheid van uw geduld.
		
Alle volken nodigt Gij
		
tot het koningsmaal
		
van uw vrede,
		
de bruiloft van recht en trouw.
		
Al zijn wij nog bannelingen,
		
die gaan hun weg met tranen,
		
Gij zult ons thuis brengen
		
met gejuich.
		
Daarom zegenen wij U
		
met allen die zijn voorgegaan,
		
met al wat adem heeft:

lied 404 B

“Sanctus en Benedictus”
Heilig, heilig,
heilig o Heer van alle machten,
hemel en aarde zijn vol van uw heerlijkheid.
Hosanna in den hoge!
Gezegend die daar komt in de naam van de Heer!
Hosanna in den hoge!
(gedachtenis van Christus:)
v.		
Wij danken U
		
voor het Levensbrood
		
ons gegeven
		
in Jezus uw Zoon.
		
Op onze nacht
		
is Hij uw weerwoord.
		
Zó gedenken wij Hem 		
Hij heeft in de nacht van de overlevering
		
een brood genomen,
		
daar de dankzegging over uitgesproken,
		
het brood gebroken
		
en aan zijn discipelen gegeven
		
en gezegd:
		
‘Neem en eet, dit is mijn lichaam,

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
allen
		
		
		

dat voor u gegeven wordt,
doe dit tot mijn gedachtenis.’
En op dezelfde wijze heeft Hij
een beker genomen
daar de dankzegging over uitgesproken,
hem rondgegeven en gezegd:
‘Drink allen daaruit,
deze beker
is het nieuwe verbond in mijn bloed,
dat voor u en velen vergoten wordt
vergeving van zonden.
Doe dit, zo dikwijls je die drinkt,
tot mijn gedachtenis.’
Zijn dood gedenken wij
Zijn opstanding belijden wij
Zijn toekomst verwachten wij
Ja, Heer, kom spoedig!

(gebed om de heilige Geest:)
		
Voor U, God
		
openen wij ons
		
opdat uw Geest kan dalen
		
en worden
		
tot onze eigen adem.
		
Beziel ons
		
opdat wij moed vinden
		
om moedgevend te zijn
		
voor wie zoeken en hongeren.
		
Beziel ons
		
opdat het - in ons 		
uw Geest zelf is
		
die over uw schepping waakt.
		
En waar zij nog zucht
		
en wacht
		
tot Gij voltooien zult
		
wat Gij begonnen zijt,
		
geef dat wij
		
hier al leven
		
met ons hart bij U.
		
Laten we dan eten en drinken
		
want als wij eten van dit brood
		
en drinken uit deze beker
		
verkondigen wij de dood van de Heer,
		
totdat Hij komt.
allen Onze Vader …

vredesgroet
delen van brood en wijn
orgelmuziek bij het delen van brood en wijn:
F. Buxtehude – Ciacona in e klein
dankgebed

»

lied 422

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

“Laat de woorden die we hoorden”
1. Laat de woorden
die we hoorden
klinken in het hart.
Laat ze vruchten dragen
alle, alle dagen
door uw stille kracht.

2. Laat ons weten,
nooit vergeten
hoe U tot ons spreekt:
sterker dan de machten
zijn de zwakke krachten,
vuur dat U ontsteekt.

3. Laat ons hopen,
biddend hopen,
dat de liefde wint.
Wil geloof ons geven
dat door zo te leven
hier Gods rijk begint.

zegen

beaamd met (gesproken): AMEN
(allen gaan zitten)

orgelspel J.P. Sweelinck – More palantino
(na het orgelspel verlaten we op aanwijzingen van de stewards
de kerk)

AGENDA:
Helaas. De informatie over de activiteitenagenda die in de Caleidoscoop staat die u vrijdag of zaterdag heeft ontvangen,
klopt al niet meer. De nieuwe maatregelen van het kabinet, en de protocollen van de PKN leiden ertoe dat kringen en andere
activiteiten op dit moment geen doorgang kunnen vinden. In de nieuwsbrief die vrijdag is verstuurd kunt u hier meer over
lezen. (Wie de nieuwsbrief niet toegestuurd krijgt kan hem op de website van Protestants Kralingen teruglezen, en kan zich
daar ook op de nieuwsbrief abonneren.

INFORMATIE OVER DE GEMEENTE:

VOLGENDE VIERING:

kerkblad: Caleidoscoop | website: protestantskralingen.nl
via de website kunt u zich abonneren op de e-mailnieuwsbrief

Hoflaankerk: zondag 11 oktober om 10 uur:
ds Ilse Hogeweg

predikanten:

Pro Rege zondag 11 oktober om 20 uur:
Taizéviering

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
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