Protestants Kralingen

Pro Rege, zondag 1 november 2020
gedachteniszondag

•  voorgangers ds Marianne Bogaard en ds Ilse Hogeweg •  ouderlingen: Annie
van Hoof en Laurens van der Ziel •  diaken: Jeanette Doorduijn •  lector: Maaike
de Man • organist: Anna den Hertog-Karpenko •  m.m.v. zanggroep •  kindernevendienst: Lakshmi Mani • kosters: Marjolein Gorissen en/of Arie van Dijk •
stewards: Corry Toxopeus en Cees Steendam • Deze viering is te beluisteren op
kerkomroep.nl en live te zien op facebook: facebook.com/protestantskralingen

VOORBEREIDING

Orgel en sopraan: Ave Maria | V. Vavilov, Caccini

glorialied uit Taizé

“Gloria”

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

welkom en mededelingen door de ouderling
stilte (wij gaan staan)
bemoediging en groet
v		
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
allen die hemel en aarde gemaakt heeft
v		
Die trouw houdt tot in eeuwigheid
allen en niet loslaat wat Zijn hand begonnen is. Amen
v		

Genade, barmhartigheid en vrede …

psalm 23c:

“Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij”

1. Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij, 2. Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht,
wijst mij een groene streek;
doet mij zijn wegen gaan,
daar rust ik aan een stille stroom de paden van gerechtigheid,
en niets dat mij ontbreekt.
ter ere van zijn naam.
3. Al moet ik door het doodsravijn,
4. Terwijl de vijand toe moet zien,
U gaat steeds aan mijn zij.
maakt U mijn tafel klaar.
Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf
U vult mijn beker, zalft mijn hoofd,
geeft steun en veiligheid.
en redt mij in gevaar.
5. Uw trouw en goedheid volgen mij,
uw liefde, dag aan dag;
en wonen zal ik in Gods huis
zo lang ik leven mag.
gebed om ontferming
na “zo roepen wij u aan ” zeggen allen:
Heer, ontferm U; Christus, ontferm U
Heer, ontferm U; amen

GEDACHTENIS

Laten ook hier de namen genoemd blijven
van wie gestorven zijn.
Zij schonken ons het leven, hun liefde, hun vriendschap.
Zij noemden ons de naam van de Eeuwige.
Zij deelden met ons de dagen en de nachten.

wij gedenken in eerbied en liefde:
• Margaretha – Greet – Bessels-Bosman
• Catalina Maatje – Lien – Schouten-Kersten
• Marleen Berg
• Annigje Elizabeth Johanna C. – Annie – van der Jagt
• Frans van Vark
• Willemina Meijerink-Schiereck
• Sjoerd Dirk Eikelboom
• Michael Schermelé
• Pieter – Piet – Muilwijk
• Sienetta van Gerven-de Wit
• Maarten Hordijk
• Adriana Aaltje – Ads – Monster-de Visser
• Jan den Ouden
• Antonia Johanna – Toos – Bakkeren
• Wilhelmina Wendelina – Willy – Terlaak
• Martinus Johannes Mast
• Alida – Alie – Harmsen-Brethouwer
• Andreas Leendert – André – van der Torre
• Matthijs Jacob – Thijs – Bakkeren
• Gerrit van Tussenbroek
• Geertruida Johanna Cornelia Suermondt-Voorhoeve
• Willem Justinus Versluis

wij gedenken ook hen
die wij al langer moet missen
en hen die geen deel uitmaakten
van onze kerkgemeenschap
voor hen allen ontsteken wij hier een kaars
die het licht samenbrengt van alle kaarsen
die thuis worden ontstoken

lied 731

“Vergeet niet hoe wij heten”
1. Vergeet niet hoe wij heten:
naar U zijn wij genoemd.
Zoud Gij ons niet meer weten
dan waren wij gedoemd
te sterven aan uw leven;
maar zo Gij ons gedenkt
is er een eeuwig even,
een ogenblik gegeven
een paasdag die ons wenkt.
3. Vergeet niet hoe wij heten,
wij heten naar uw naam.
Uit duizenden gebeden
stelt zich uw eenvoud saam.
Want zo zijt Gij gebroken,

2. Zij raken niet vergeten
die over zijn gegaan
tot U, want in uw heden
bewaart Gij hun bestaan.
Hun namen zijn verzekerd
in uw gedachtenis,
Gij zult ze blijven spreken
tot die dag aan zal breken
waarop het wachten is.
gelijk het ene licht,
van naam tot naam gesproken,
van dag tot dag ontloken,
zo zien wij uw gezicht.

Vol herinnering zijn onze gedachten,
vol verdriet omdat hun leven ten einde ging,
vol dankbaarheid om wat zij ons gaven.
Laten deze namen waarmee wij hen kenden
niet vergeten raken;
laat de naam waarmee Gij hen riep niet verloren gaan.
Het werk van hun handen, - nu ons toevertrouwd –
laat het niet tevergeefs geweest zijn.
Verzamel hun namen bij uw getrouwen
in uw eeuwig licht.

lied 199:

“Koester de namen die wij hier gedenken”
1. Koester de namen die wij hier gedenken,
dat zij geborgen zijn in uw genade,
dat zij gekend zijn bij U en bij ons.
Laat de zon van uw aangezicht over ons opgaan,
zegen ons allen met het licht van uw ogen.
Zie met ontferming naar onze aarde,
houd in uw hoede wie haar bewonen.
Houd ons omsloten, thuis in uw zegen.
Laat de zon van uw aangezicht over ons opgaan,
zegen ons allen met het licht van uw ogen.

HET WOORD

gebed van deze zondag
met de kinderen

lezing Matteüs 5: 1-12
Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar
ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. 2 Hij nam het
woord en onderrichtte hen:
3 ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
4 Gelukkig de treurenden,
want zij zullen getroost worden.
5 Gelukkig de zachtmoedigen,
want zij zullen het land bezitten.
6 Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
7 Gelukkig de barmhartigen,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
8 Gelukkig wie zuiver van hart zijn,
want zij zullen God zien.
9 Gelukkig de vredestichters,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
10 Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
11 Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. 12 Verheug je
en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel; zo
immers vervolgden ze vóór jullie de profeten.
1

lied 726: 1 en 6

“Hoor, een heilig koor van stemmen”
1. Hoor, een heilig koor van stemmen,
staande aan de glazen zee,
halleluja, halleluja,
God zij glorie, zingen zij.
Menigten die geen kan tellen,
als de sterren in hun glans,
psalmen zingend, palmen dragend,
in de hemel is een dans.

6. God uit God, Gij eerstgeboren
licht uit licht, o zonneschijn,
in wiens lichaam uitverkoren
heiligen slechts heilig zijn,
schenk ons leven uit uw bronnen;
door uw adem aangeraakt
zingen wij tot Vader, Zoon en
heilige Geest die levend maakt.

(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 801: 1,2,3 en 5

“Door de nacht van strijd en zorgen”
1. Door de nacht van strijd en zorgen
schrijdt de stoet der pelgrims voort,
vol verlangen naar de morgen,
waar de hemel hen verhoort.

2. Liederen zingend vol vertrouwen
tot zij in het eeuwig licht
in elk ander mens aanschouwen
’t lichten van Gods aangezicht.

3. Door de nacht leidt ons ten leven
licht dat weerlicht overal,
dat ons blinkend zal omgeven,
als ons God ontvangen zal.

5. Met één lied uit duizend monden
gaan wij zingend door de nacht,
door één Geest tesaam verbonden,
naar de kust waar God ons wacht.

GEBEDEN EN GAVEN

dank- en voorbeden, afgesloten met het Onze Vader
telkens na : ‘zo bidden wij u ’ zeggen allen:
Heer, hoor ons, laat komen Uw rijk

lied 416

“Ga met God en Hij zal met je zijn”

collecte 1. kerk 2. Stichting Eboo

1. Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

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.

3. Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4. Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Doel van 2de collecte: Stichting Eboo (Kenia)
In Nairobi ligt Kibera, de grootste sloppenwijk van Afrika.
In de sloppenwijk is het voor kinderen niet vanzelfsprekend
om naar school te gaan. Gezinnen leven in grote armoede
en hebben geen geld voor school, schoolboeken, uniformen
en schoolschoenen. Stichting Eboo in Kenia zorgt ervoor dat
veel kinderen van 4 tot 18 jaar uit deze sloppenwijk wel naar
school kunnen. De stichting steunt inmiddels 155 kinderen.

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

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.

orgel tijdens de collecte: Consolation in Des groot | F. Liszt
tijdens de collecte komen de kinderen terug

zegen
beaamd met (gesproken): amen
(allen gaan zitten)
orgel en sopraan: Panis angelicus | C. Franck
(na het orgelspel verlaten we op aanwijzingen van de stewards de kerk)

VOLGENDE VIERINGEN:

INFORMATIE OVER DE GEMEENTE:

Zondag 8 november,
Hoflaankerk, 10.00 uur: ds Marianne Bogaard

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

Zondag 8 november,
Pro Rege, 20.00 uur: Taizé viering

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

