Protestants Kralingen

Zo is God
Pro Rege, zondag 15 november 2020

•  voorganger: ds Ilse Hogeweg •  ouderlingen: Cees Steendam en Jeannette
Schravesande •  diaken: Jeanette Doorduyn •  lector: Pim van Loon • organist:
Anna den Hertog-Karpenko •  m.m.v. zanggroep •  oppas: Simone Bukman
•  kindernevendienst: René Segers • kosters: Marjolein Gorissen en/of Arie van
Dijk • stewards: Albert Taco Molenaar en Marga Hirschfeld • Deze viering is te beluisteren op kerkomroep.nl en live te zien op facebook.com/protestantskralingen

VOORBEREIDING

HET WOORD

Orgelspel: Edvard Grieg. Ochtendstemming

gebed van deze zondag

welkom en mededelingen door de ouderling

met de kinderen

stilte (wij gaan staan)

psalm 23 d

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

lied 217: 1, 3, 5:

“De dag gaat open voor het woord des Heren”
1.
De dag gaat open voor het woord des Heren,
zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen,
bron die wij horen als wij tot Hem keren,
vroeg in de morgen.

3.
Door U geschapen om uit U te leven;
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven,
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven,
oorsprong en toekomst.

5. Aan U ons loflied: glorie aan de Vader,
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde,
zijn Geest geleide ons en onze aarde
naar de voltooiing
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

“Was ik een schaap, was Hij mijn herder”
1.
Was ik een schaap, was Hij mijn herder,
was ik een schaap, Hij bracht mij verder
naar ‘t frisse gras en even later
waar water was, fris helder water
naar de overkant, naar het beloofde land,
waar je drinken kon zo van de bron.

2.
En was ik stom, ging ik verdwalen,
Hij keerde om om mij te halen.
Ik wist: zolang als Hij er bij was
was ik niet bang, als Hij maar bij mij was
aan de overkant, in het beloofde land,
waar je drinken kon zo van de bron.

3.
Hij leidde me dan langs diepe ravijnen,
Ik schrok niet van gevaarlijke zwijnen.
Hij hield mij ver van wilde dieren,
Hij hielp me door heel diepe rivieren
naar de overkant, naar het beloofde land,
waar je drinken kon zo uit de bron.

4.
Ik voelde me goed, kon op Hem bouwen,
ik kreeg weer moed, had weer vertrouwen,
was ik een schaap, was Hij mijn herder,
was ik een schaap, Hij bracht mij verder
naar de overkant, naar het beloofde land,
waar je leven kon vlak bij de bron.

lezing Matteüs 25: 31-46
31
Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in
gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. 32 Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht en zal hij de mensen van elkaar scheiden zoals
een herder de schapen van de bokken scheidt; 33 de schapen
zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. 34 Dan zal de
koning tegen de groep rechts van zich zeggen: “Jullie zijn door
mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk
dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd
is. 35 Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had
dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling,
en jullie namen mij op, 36 ik was naakt, en jullie kleedden mij.
Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie
kwamen naar mij toe.” 37 Dan zullen de rechtvaardigen hem

antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en
te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? 38 Wanneer
hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt
gezien en gekleed? 39 Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was
of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?” 40 En
de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat
jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van
mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.”
41
Daarop zal hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken:
“Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige
vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen. 42 Want ik
had honger en jullie gaven mij niet te eten, ik had dorst en jullie
gaven me niet te drinken. 43 Ik was een vreemdeling en jullie
namen mij niet op, ik was naakt en jullie kleedden mij niet. Ik
was ziek en zat in de gevangenis en jullie bezochten mij niet.”
44
Dan zullen ook zij antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u
hongerig gezien of dorstig, als vreemdeling of naakt, ziek of in
de gevangenis, en hebben wij niet voor u gezorgd?” 45 En hij zal
hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie voor een
van deze onaanzienlijken niet gedaan hebben, hebben jullie
ook voor mij niet gedaan.” 46 Hun staat een eeuwige bestraffing
te wachten, de rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven.’

lied 973

“Om voor elkaar te zijn uw oog en oor”
1.
Om voor elkaar te zijn uw oog en oor,
te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord,
en op te vangen wie zijn thuis verloor,
halleluja,

2.
om voor elkaar te zijn uw hand en voet,
te helpen wie geen helper had ontmoet:
wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed,
halleluja,

3.
om voor elkaar te zijn uw hart en mond,
om op te komen voor wie is verstomd,
voor wie gevangen zit of is gewond,
halleluja,

4.
roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn,
gerechtigheid en vrede, brood en wijn,
uw liefde, hoop, geloof – uw zonneschijn.
Halleluja!

(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 (liefste lied van overzee nr 55)

“Woon in wat ik ben”

Woon in wat ik ben, in al mijn doen en laten. God, bewoon mijn hart en mijn gedachten.
God, woon in mijn blik, in al mijn kijken.
Wees mijn laatse woord,
God, woon in mijn mond, in al mijn woorden. wees heel mijn verwachten.
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. Sint voor Kint
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: Sint voor Kint
Sint voor Kint is de jaarlijkse benefietactie van Serve the City
Rotterdam met als doel geld op te halen voor Rotterdamse
kinderen die in armoede leven, zodat zij ook een cadeau kunnen krijgen met Sinterklaas. In Rotterdam groeit 1 op de 4
kinderen op in een gezin met een inkomen onder de lage-inkomensgrens. Met onze benefietactie willen we deze gezinnen daarom een hart onder de riem steken. Van de opbrengst
van de actie ontvangen de gezinnen een cadeaubon t.w.v. € 20
van de speelgoedwinkel voor een Sinterklaascadeau.
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:
J.S. Bach. Erbarm’ dich mein, o Herre Gott, BWV 721
tijdens de collecte komen de kinderen terug
lied 426

“God zal je hoeden”

God to enfold you, Christ to uphold you,
Spirit to keep you in heaven’s sight;
so may God grace you, heal and embrace you,
lead you through darkness into the light.

God zal je hoeden, Christus je voeden,
Geest van hierboven geeft zin en zicht.
God schenkt je warmte, geneest en omarmt je,
vriend in het duister en gids naar het licht.

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: D. Buxtehude. Passacaglia in D minor, BuxWV 161
(na het orgelspel verlaten we op aanwijzingen van de stewards de kerk)

VOLGENDE VIERING:
Zondag 22 november,
Hoflaankerk, 10.00 uur: ds Ilse Hogeweg
doop van Hannah

