Protestants Kralingen

Bruiloftskleed
Hoflaankerk, zondag 11 oktober 2020

•  voorganger: ds Ilse Hogeweg •  ouderlingen: Laurens van der Ziel en Jeannette Schravesande •  diaken: Wouter van der Bas •  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 René Segers • Deze viering is te beluisteren op kerkomroep.nl en live te zien op facebook:
facebook.com/protestantskralingen
VOORBEREIDING

Orgelspel: improvisatie over psalm 23
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 942

“Ik sta voor U in leegte en gemis”
1. Ik sta voor U in leegte en gemis,
vreemd is uw naam, onvindbaar zijn uw wegen.
Gij zijt mijn God, sinds mensenheugenis –
dood is mijn lot, hebt Gij geen andere zegen?
Zijt Gij de God bij wie mijn toekomst is?
Heer, ik geloof, waarom staat Gij mij tegen?
2. Mijn dagen zijn door twijfel overmand,
ik ben gevangen in mijn onvermogen.
Hebt Gij mijn naam geschreven in uw hand,
zult Gij mij bergen in uw mededogen?
Mag ik nog levend wonen in uw land,
mag ik U eenmaal zien met nieuwe ogen?

3. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Open die wereld die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.
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 Jesaja 25: 1-9
1 heer, u bent mijn God.
Ik zal u hulde bewijzen, uw naam loven.
Want wonderbaarlijk zijn uw daden,
u hebt uw beleid sinds mensenheugenis
trouw en betrouwbaar uitgevoerd.
2 Hun stad hebt u tot een bouwval gemaakt,
hun versterkte vesting tot een ruïne;
het bolwerk van barbaren is geen stad meer,
nooit zal ze worden herbouwd.
3 Daarom zal het gewelddadige volk u eren,
de stad van wrede volken ontzag voor u tonen.
4 U was een toevlucht voor de zwakken,
een toevlucht voor de armen in hun nood,
beschutting tegen stortbuien, schaduw tegen hitte.
Want het woeden van die wrede volken

5

6

7
7

9

is als een stortbui tegen een muur,
als hitte in een dorre streek.
U doet het barbaarse gejoel verstommen,
u tempert de triomf van tirannen,
zoals de schaduw van een wolk de hitte tempert.
Het feestmaal op de Sion
Op deze berg richt de heer van de hemelse machten
voor alle volken een feestmaal aan:
uitgelezen gerechten en belegen wijnen,
een feestmaal rijk aan merg en vet,
met pure, rijpe wijnen.
Op deze berg vernietigt hij het waas
dat alle volken het zicht beneemt,
de sluier waarmee alle volken omhuld zijn.
Voor altijd doet hij de dood teniet.
God, de heer, wist de tranen van elk gezicht,
de smaad van zijn volk neemt hij van de aarde weg
– de heer heeft gesproken.
Op die dag zal men zeggen: ‘Hij is onze God!
Hij was onze hoop: hij zou ons redden.
Hij is de heer, hij was onze hoop.
Juich en wees blij: hij heeft ons gered!’

psalm 23 G

“Mijn herder is de Heer”
Mijn herder is de Heer,
nooit zal het mij aan iets ontbreken.
schriftlezing uit Matteüs 22: 1-14
1
Daarop vertelde Jezus hun opnieuw een gelijkenis: 2 ‘Het is
met het koninkrijk van de hemel als met een koning die een
bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. 3 Hij stuurde zijn dienaren eropuit om de bruiloftsgasten uit te nodigen, maar die wilden
niet komen. 4 Daarna stuurde hij andere dienaren op pad met
de opdracht: “Zeg tegen de genodigden: ‘Ik heb een feestmaal
bereid, ik heb mijn stieren en het mestvee laten slachten. Alles
staat klaar, kom dus naar de bruiloft!’” 5 Maar ze negeerden
hen en vertrokken, de een naar zijn akker, de ander naar zijn
handel. 6 De overigen namen zijn dienaren gevangen, mishandelden en doodden hen. 7 De koning ontstak in woede en
stuurde zijn troepen eropaf, hij liet de moordenaars ombrengen en hun stad in brand steken. 8 Vervolgens zei hij tegen zijn
dienaren: “Alles staat klaar voor het bruiloftsfeest, maar de
gasten waren het niet waard genodigd te worden. 9 Ga daarom
naar de toegangswegen van de stad en nodig voor de bruiloft
iedereen uit die je tegenkomt.” 10 De dienaren gingen de straat
op en brachten zo veel mogelijk mensen samen, zowel goede
als slechte. En de bruiloftszaal vulde zich met gasten voor de
maaltijd. 11 Toen de koning binnenkwam om te zien wie er allemaal aanlagen, zag hij iemand die zich niet in bruiloftskleren gestoken had, 12 en hij vroeg hem: “Vriend, hoe ben je hier
binnengekomen terwijl je niet eens een bruiloftskleed aanhebt?” De man wist niets te zeggen. 13 Daarop zei de koning
tegen zijn hofdienaars: “Bind zijn handen en voeten vast en
gooi hem eruit, in de uiterste duisternis, waar men jammert
en knarsetandt. 14 Velen zijn geroepen, maar slechts weinigen
uitverkoren.”’

lied 938

“Christus die u wilt tooien”
1. Christus die u wilt tooien
in het gewaad der schrift,
ik berg mij in haar plooien.
Met mijn bestaan op drift,
met mijn gemiste kansen,
mijn schaamte en mijn spijt,
mag ik mij daar verschansen.
Uw woord alleen bevrijdt.
		

2. Christus die u bekleed hebt
met wat geschreven staat,
en die terdege weet hebt
van wat mij lijden laat,
U grijp ik bij uw kleren
en laat niet los tenzij
Gij u tot mij wilt keren,
uw zegen legt op mij.

(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 760: 1, 3, 4, 6

“Gij zijt de zin van wat wij zijn”
1. Gij zijt de zin van wat wij zijn,
de hartsfontein
die water geeft
dat leven is voor al wat leeft.

3. Al dwalen we ook ten dode af
tot over ’t graf,
voorgoed zijt Gij
ons met uw tederheid nabij.

4. Wij keren allen tot U weer,
beminde Heer
en grote God.
Hoe liefelijk is dan ons lot.

6. Als in het vorstelijke licht
voor uw gezicht
wij blinkend staan
met witte waarheid aangedaan.

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. La Sonrisa Naranja
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: La Sonrisa Naranja
In Ecuador is in de beginperiode van corona het land in een
totale lock down gegaan. Het dragen van mondkapjes, middag/avondklok en online onderwijs voor alle kinderen waren
vanzelfsprekendheden. Deze extreme maatregelen hebben
niet kunnen voorkomen dat vele mensen overleden en er een
grote groepsimmuniteit ontstond. Daar zijn geen getallen van,
want daar doet de regering niet aan, maar Els en Gonzalo
merken dit wel in hun praktijk: zij zien op dit moment weinig
Covid patiënten.
Ondertussen is de reguliere gezondheidszorg in hun huisartsenpraktijk weer op gang gekomen met in achtneming van de
nodige maatregelen natuurlijk: beschermd en veilig.
Maar wat nog steeds een grote zorg is in dit failliete land, is
de economische crisis. Daarom is, zoals je wellicht weet, de
in maart ontstane verstrekking van voedselpakketten nog

steeds van kracht: elke week komen 150 gezinnen, 300 per 14
dagen, hun pakket ophalen. De vertegenwoordigers van de
wijkteams leveren de adressen, zodat goed wordt ingeschat
waar de behoeftes liggen.
Dit alles is en wordt gefinancierd door donaties uit Nederland
en Ecuador zelf. Aan die donaties uit Nederland draagt u bij
door deze collecte.
Waar gedeeld wordt, heeft iedereen wat.
Groet, Wim en Hennie van der Linden
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.
(Sinds begin oktober is het niet meer mogelijk om met een QR-code aan de
collectes bij te dragen.)

tijdens collecte orgelmuziek: improvisatie over lied 981
lied 981: 1, 3, 5

“Zolang er mensen zijn op aarde”
1. Zolang er mensen zijn op aarde,
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader,
wij danken U voor al wat leeft.

3. Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld,
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen
en al mijn dagen zijn geteld.

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

5. Daarom moet alles U aanbidden,
uw liefde heeft het voortgebracht,
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,
o Heer, wij zijn van uw geslacht.
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
zegen
beaamd met (gesproken): amen
(allen gaan zitten)
orgelspel: Was Gott tut, das ist wohlgetan | J.L.Krebs
(na het orgelspel verlaten we op aanwijzingen van de stewards de kerk)

VOLGENDE VIERINGEN:
Vanavond om 20 uur in Pro Rege:
Taizé viering
Zondag 18 oktober om 10 uur in Pro Rege
ds Marianne Bogaard

