Protestants Kralingen

Wat Gij schenkt wordt meer
Hoflaankerk, zondag 8 november 2020

•  voorgangers ds Marianne Bogaard •  ouderlingen: Henny de Vos-Koerselman en
Cees Steendam •  diaken: Wouter van der Bas •  lector: Christine van Roekel • organist: Wouter van der Wilt •  m.m.v. zanggroep •  kindernevendienst: Elisabeth ter
Hoeven • kosters: Pieter van Drunen en Leonard de Vos • stewards: Maarten Mol
en Bart Reinders • Deze viering is te beluisteren op kerkomroep.nl en live te zien op
facebook: facebook.com/protestantskralingen

VOORBEREIDING

Orgelspel
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		
		
		
		
allen

God, als de kilte ons beklemt
laat uw Liefde dan in ons opvlammen.
Als het niet meer wordt zoals het was
herhaal dan Uw scheppend Woord.
Dat er Licht zal zijn. Amen

psalm 85 a:

“Nu mag uw land onder uw glimlach liggen”
1. Nu mag uw land onder uw glimlach liggen:
de oude schulden hebt Gij uitgewist, (= refrein)
bedekt de zonde met het sneeuwwit linnen,
uw toorn gestild, zijn felle gloed geblust. (refrein)
2. Toch niet voor eeuwig zijt Gij uitgevaren
tegen mijn volk, daar Gij een redder zijt;
schenk ons het leven en Gij zult ervaren
hoe heel het volk zich over U verblijdt. (refrein)
3. En laat mij luisteren hoe Gij van vrede
en van geluk vertelt aan mijn geslacht.
Uw heil is nu nabij, Gij komt beneden
het land bewonen dat U tegenlacht. (refrein)
4. Waarheid en trouw zullen elkaar ontmoeten.
Vrede en recht gaan samen, hand in hand.
God baant voor ons de weg en geeft het goede,
de vijgenboom zal bloeien in het land. (refrein)
Halleluja. Halleluja. Halleluja.

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
HET WOORD

gebed van deze zondag
met de kinderen
lezing Matteüs 25: 14-30
14  
Of het zal zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf.
15
Aan de een gaf hij vijf talent, aan een ander twee, en aan
nog een ander één, ieder naar wat hij aankon. Toen vertrok
hij. Meteen 16 ging de man die vijf talent ontvangen had op
weg om er handel mee te drijven, en zo verdiende hij er vijf talent bij. 17 Op dezelfde wijze verdiende de man die er twee had
gekregen er twee bij. 18 Degene die één talent ontvangen had,
besloot het geld van zijn heer te verstoppen: hij begroef het.
19
Na lange tijd keerde de heer van die dienaren terug en vroeg
hun rekenschap. 20 Degene die vijf talent ontvangen had,
kwam naar hem toe en overhandigde hem nog vijf talent erbij
met de woorden: “Heer, u hebt mij vijf talent in beheer gegeven, alstublieft, ik heb er vijf talent bij verdiend.” 21 Zijn heer
zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen.
Wees welkom bij het feestmaal van je heer.” 22 Ook degene die
twee talent ontvangen had, kwam naar hem toe en zei: “Heer,
u hebt mij twee talent in beheer gegeven, alstublieft, ik heb
er twee talent bij verdiend.” 23 Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je

betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je
over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van
je heer.” 24 Nu kwam ook degene die één talent ontvangen had
naar hem toe, hij zei: “Heer, ik wist van u dat u streng bent,
dat u maait waar u niet hebt gezaaid en oogst waar u niet hebt
geplant, 25 en uit angst besloot ik uw talent te begraven; alstublieft, hier hebt u het terug.” 26 Zijn heer antwoordde hem: “Je
bent een slechte, laffe dienaar. Je wist dus dat ik maai waar
ik niet heb gezaaid en oogst waar ik niet heb geplant? 27 Had
mijn geld dan bij de bank in bewaring gegeven, dan zou ik bij
terugkomst mijn kapitaal met rente hebben terugontvangen.
28
Pak hem dat talent maar af en geef het aan degene die er tien
heeft. 29 Want wie heeft zal nog meer krijgen, en wel in overvloed, maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft nog
worden ontnomen. 30 En die nutteloze dienaar, gooi die eruit,
in de uiterste duisternis, waar men jammert en knarsetandt.”

lied 863 a

“Nu laat ons God de Here”
Nu laat ons God de Here
dankzeggen en Hem eren,
want goed zijn alle dingen
die wij van Hem ontvingen.
(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 903: 1 en 6

“Zou ik niet van harte zingen”
1. Zou ik niet van harte zingen
Hem die zozeer mij verblijdt?
Want ik zie in alle dingen
niets dan zijn genegenheid.
Is de hartslag van het leven
niet de liefde van de Heer?
Liefde draagt hen meer en meer,
die in dienst van Hem zich geven.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.

6. Omdat Gij mijn hart doet branden,
omdat Gij mij zo bemint,
hef ik, Heer, tot U mijn handen:
Vader, zie ik ben uw kind.
Wil mij de genade geven,
U te dienen hier en nu;
God die liefde zijt, aan U
vast te houden, heel mijn leven,
tot ik U na deze tijd
liefheb in der eeuwigheid.

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
collecte 1. kerk 2. Havenzicht
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: Havenzicht
Al jarenlang ontvangt Havenzicht vanuit onze kerkgemeente
voor haar passanten / bewoners pakketten met shampoo, sokken en chocola. Deze collecte is bestemd voor het bekostigen
van deze pakketten.
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.

orgelspel tijdens de collecte
tijdens de collecte komen de kinderen terug
lied 418: 1, 2, 3

“God, schenk ons de kracht”
1. God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.
3. Vrede, vrede laat
Gij in onze handen,
dat wij die als zaad
dragen door de landen,

2. Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, –
vruchtbaar in de Heer.
zaaiend dag aan dag,
zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede
ons hart rusten mag.

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
(na het orgelspel verlaten we op aanwijzingen van de stewards de kerk)

VOLGENDE VIERINGEN:
Vanavond:
Pro Rege, 20.00 uur: Taizé viering
Zondag 15 november,
Pro Rege, 10.00 uur: ds Ilse Hogeweg

