Protestants Kralingen

Teruggeven
Pro Rege, zondag 18 oktober 2020

•  voorganger: ds Marianne Bogaard •  ouderlingen: Koos van der Steenhoven
en Henny de Vos-Koerselman •  diaken: Jeanette Doorduijn •  lector: Otto van
der Meer • organist: Laurens de Visser •  m.m.v. zanggroep •  kinderoppas:
Annemieke van der Meer • kosters: Marjolein Gorissen en/of Arie van Dijk • stewards: Jan Haas en Maarten Mol • Deze viering is te beluisteren op kerkomroep.nl
en live te zien op facebook: facebook.com/protestantskralingen
VOORBEREIDING

Orgelspel: Matthew Camidge - Gavotte orgelsolo uit een concerto
welkom en mededelingen door de ouderling
(wij gaan staan)
stilte, bemoediging en groet
(wij gaan zitten)
Psalm 78: 1 en 2

“Mijn volk, ik ga geheimen openleggen”
1.
Mijn volk, ik ga geheimen openleggen.
Wend nu het oor tot wat ik u zal zeggen.
Verborgenheden wil ik openbaren,
een van oudsher ons doorgegeven mare,
roemrijke daden door de Heer volbracht,
zijn grote wonderen en zijn grote kracht.

2.
Laat ons wat onze vaderen vertelden
doorgeven en aan onze kinderen melden.
’t Getuigenis aan Israël geschonken,
het heil dat van de hemel heeft geklonken,
het is een licht dat ons ten leven leidt, ons en al wie door ons wordt ingewijd.

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 Matteüs 22: 15-22
Nu trokken de farizeeën zich terug om zich erop te beraden
hoe ze hem met een uitspraak in de val konden lokken. 16 Ze
stuurden enkele van hun leerlingen samen met een aantal he-

15

Titiaan, De cijnspenning, ca. 1560-1568

rodianen naar hem toe, met de vraag: ‘Meester, wij weten dat
u oprecht bent en in alle oprechtheid onderricht geeft over de
weg van God. We weten dat u zich aan niemand iets gelegen
laat liggen, u kijkt immers niemand naar de ogen. 17 Zeg ons
daarom wat u vindt: is het toegestaan de keizer belasting te
betalen of niet?’ 18 Maar Jezus had hun boze opzet door en
zei: ‘Waarom stelt u me op de proef, huichelaars? 19 Laat me
de belastingmunt zien.’ Ze reikten hem een denarie aan. 20 Hij
vroeg hun: ‘Van wie is dit een afbeelding en van wie is het
opschrift?’ 21 Ze antwoordden: ‘Van de keizer.’ Daarop zei hij
tegen hen: ‘Geef dan wat van de keizer is aan de keizer, en geef
aan God wat God toebehoort.’ 22 Ze waren zeer verbaasd toen
ze dit hoorden. Ze lieten hem staan en gingen weg.

Lied (willem barnard | wijs: gezang 979)

“Een lied van Caesar”
1. De messiaanse mare
gaat als een lopend vuur,
Een storm door dorre blâren
het is het laatste uur

2. De Caesar is de keizer,
de Stáát die geldt als god,
Maar Jezus zal verrijzen,
verrijzen uit de dood.

3. Laat ons dan niet als slaven
van aardse overmacht
Het leven zelf begraven,
wij zijn van Gods geslacht!

4. Maar laten wij belijden
God die het leven gunt.
Wij zijn door Christus’ lijden
geslagen en gemunt.

(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 912: 1, 4, 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.

4. Neem mijn zilver en mijn goud,
dat ik niets aan U onthoud.
Maak mijn kracht en mijn verstand
tot een werktuig in uw hand.

6. Neem ook mijne liefde, Heer,
’k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.
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. Voedselbank
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: de Voedselbank
Door de coronacrisis is de Voedselbank voor nog meer mensen van groot belang geworden. Ook in het uitgiftepunt in de
Hoflaankerk zien we dat we meer klanten hebben dan een
half jaar geleden. Tegelijk zijn de kosten voor de organisatie
van de Voedselbank gestegen, omdat allerlei coronamaatregelen genomen genomen zijn om de chauffeurs, de medewerkers in het distributiecentrum en de vrijwilligers bij de
uitgiftepunten zo veilig mogelijk te kunnen laten werken.
Kortom, de Voedselbank kan uw gift goed gebruiken.

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: Johann Pachelbel - Uit partita “Was Gott tut, das ist wohlgetan” drie delen
(na het orgelspel verlaten we op aanwijzingen van de stewards de kerk)

ACTIE SCHOENENDOOS
Vanaf zondag 18 oktober tot en met zondag 22 november
vindt de schoenendoosactie weer plaats. Een mooi versierde doos, inhoud voor de dozen, een gift, lege dozen: alles
is welkom!
Vanwege het virus loopt alles een beetje anders maar wat
zou het fijn zijn als we met elkaar op 22 november toch
weer veel mooi versierde en goed gevulde schoenendozen
in de kerk hebben verzameld. Juist nu is het zo nodig!

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.
(N.B. Sinds begin oktober is het niet meer mogelijk om met een QR-code
aan de collectes bij te dragen.)

tijdens collecte orgelmuziek:
Ludwig von Beethoven - Sonatine nr 2 Allegro assai
lied 422

“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.

VOLGENDE VIERING:
Zondag 25 oktober, Hoflaankerk:
ds Laurens Korevaar

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

