Protestants Kralingen

Doop van Hannah
Hoflaankerk, zondag 22 november 2020

•  voorganger: ds Ilse Hogeweg •  ouderlingen: Laurens van der Ziel en Cees
Zwinkels •  diaken: Wouter van der Bas •  lector: Hennie van der Linden • organist: Wouter van der Wilt •  m.m.v. zanggroep •  oppas: Annemieke van der Meer
•  kindernevendienst: Lakshmi Mani• kosters: Pieter van Drunen en Leonard de
Vos •  stewards: Bart Reinders en Maarten Mol • Deze viering is te beluisteren op
kerkomroep.nl en live te zien op facebook.com/protestantskralingen
glorialied uit Taizé

VOORBEREIDING

Orgelspel: Liebster Jesu, wir sind hier
Bewerkingen van J.S. Bach en J.G. Walther
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

lied

“Samen in de naam van Jezus”
Samen in de naam van Jezus
Heffen wij een loflied aan,
Want de Geest spreekt alle talen
En doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
Naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
Samen leven tot zijn eer.
Heel de wereld moet het weten
Dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal
Doordringt in de duisternis.

‘t Werk van God is niet te keren
Omdat Hij er over waakt,
En de Geest doorbreekt de grenzen
Die door mensen zijn gemaakt.
Prijst de Heer, de weg is open
Naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
Mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
Breng ik U mijn dank en eer.
‘t Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

gebed om ontferming
na “ZO ROEPEN WIJ U AAN” zeggen allen:
Heer, ontferm U; Christus, ontferm U
Heer, ontferm U; amen

“Gloria”

Gloria, gloria, in excelsis Deo
Gloria, gloria, halleluja, halleluja
DIENST VAN HET WOORD

gebed van deze zondag
kinderen gaan naar de nevendienst
psalm 98: 1

“Zing een nieuw lied van God de Here”
Zing een nieuw lied voor God de Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zing voor de Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.
lezing uit I Tessalonicenzen 5: 4-11
4
Maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis, zodat de dag van de Heer u zou kunnen overvallen als een dief,
5
want u bent allen kinderen van het licht en van de dag. Wij
behoren niet toe aan de nacht en de duisternis, 6 dus laten we
niet slapen, zoals anderen, maar waken en op onze hoede zijn.
7
Wie slaapt, slaapt ’s nachts, en wie zich bedrinkt, is ’s nachts
dronken; 8 maar laten wij, die toebehoren aan de dag, op onze
hoede zijn, omgord met het harnas van geloof en liefde, en getooid met de helm van de hoop op redding. 9 Want Gods bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld worden, maar dat
wij gered worden door onze Heer Jezus Christus. 10 Hij is voor
ons gestorven opdat wij, of we nu op aarde zijn of gestorven
zijn, samen met hem zullen leven. 11 Dus troost elkaar en wees
elkaar tot voorbeeld, zoals u trouwens al doet.

lezing uit Matteüs 24: 32-33
Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is.
33
Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat alles ziet, dat
het einde nabij is.
32

lied 462: 1, 3, 5, 6

“Zal er ooit een dag van vrede”
1. Zal er ooit een dag van vrede,
zal er ooit bevrijding zijn
voor wie worden doodgezwegen
levenslang gebroken zijn?

3. Zie de takken aan de bomen
waar het jonge groen ontluikt
tot een stralend nieuwe zomer
waar de vredesbloesem ruikt.

5. Zoals bomen mensen tonen
dat er kracht tot groeien is
zal de zoon der mensen komen
die de boom des levens is.

6. Zoals sterren mensen melden
dat geen nacht te donker is
zal een kind ons komen redden
dat het licht der wereld is.

(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 871

“Jezus zal heersen waar de zon”
1. Jezus zal heersen waar de zon
gaat om de grote aarde om,
de maan zijn lichte banen trekt,
zover het verste land zich strekt.

2. Het lied in alle talen zal
zijn liefde loven overal,
en uit de kindermond ontspringt
de lofzang die zijn naam omringt.

3. Zijn rijk is volle zaligheid,
4. Laat loven al wat adem heeft
wie was gevangen wordt bevrijd,
de koning die ons alles geeft.
wie moe was komt tot rust voorgoed,
O aarde om dit nieuw begin
wie arm was leeft in overvloed.
stem met het lied der eng’len in.

presentatie
Gemeente van Jezus Christus,
hier in Gods huis is binnengebracht
Hannah Huijser van Reenen
dochter van Sophie en Dirk Willem Huijser-Van Reenen
Sophie en Dirk Willem, verlangen jullie dat Hannah gedoopt
wordt in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest?
– (...)
En met welke namen zal zij gedoopt worden? – (...)
Moge deze namen geschreven staan in de palm van Gods
hand.

doopgebed
doop en zegen
uitreiking van de doopkaars voor Hannah
geloften
v: Zo vieren wij vandaag
dat de naam van Hannah
verenigd is
met de Naam van de drie-enige God.
vragen aan doopouders
Vertrouwen jullie Hannah toe aan God
in goede en kwade dagen
in voorspoed en tegenspoed?
Willen jullie samen
leven voor jullie lieve dochter
haar behoeden en leiden?
En beloven jullie
haar dagelijks voor te gaan
in liefde, trouw en gerechtigheid?
Beloven jullie dat er in jullie gezin ruimte is
om het evangelie van Jezus Christus
aan jullie kind door te geven?

samen met de kinderen wordt Hannah binnengebracht

verwelkoming
(allen staan)
v: Gemeente,
zult u Hannah, die gedoopt is, dragen in uw gebeden en
met haar gaan de weg van het Koninkrijk? Wat is daar
op uw antwoord?
a: JA! – applaus –

zingen bij binnenkomst

lied tijdens collecte

DIENST VAN HET ANTWOORD

dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

“Laat de kinderen tot Mij komen”

“Komt tot de Vader”

1. Laat de kind’ren tot Mij komen
alle, alle kind’ren,
laat de kind’ren tot Mij komen
niemand mag ze hind’ren.
Want de poorten van mijn rijk
staan voor kind’ren open
laat ze allen groot en klein
bij mij binnenlopen.

Nog voordat je bestond,
Kende Hij je naam.
Hij zag je elk moment,
En telde elke traan.
Omdat Hij van je hield,
Gaf Hij zijn eigen Zoon.
Hij wacht alleen nog maar
Totdat je komt

2. Laat de mensen tot Mij komen
over alle wegen.
Laat de mensen tot Mij komen
houd ze toch niet tegen!
Want de poorten van mijn rijk
gaan ook voor hen open,
als ze aan een kind gelijk
bij Mij binnenlopen.

En wat je nu ook doet,
Zijn liefde blijft bestaan
Ook niets wat jij ooit deed
Verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt,
Gaf Hij zijn eigen Zoon
En nu is alles klaar
wanneer jij komt

Kom tot de Vader,
Kom zoals je bent
Heel je hart, al je pijn
Is bij Hem bekend
De liefde die Hij geeft,
De woorden die Hij spreekt
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt

En wat je nu ook doet
Zijn liefde blijft bestaan
Want niets wat jij ooit deed
Verandert daar iets aan
Omdat Hij van je houdt
Gaf Hij zijn eigen Zoon
En nu is alles klaar wanneer jij komt

Kom tot de Vader,
Kom zoals je bent
Heel je hart, al je pijn
Is bij Hem bekend
De liefde die Hij geeft,
De woorden die Hij spreekt
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt

Kom tot de Vader,
Kom zoals je bent
Heel je hart, al je pijn
Is bij Hem bekend
De liefde die Hij geeft,
De woorden die Hij spreekt
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt

De liefde die hij geeft,
De woorden die hij spreekt.
Hij wacht alleen nog maar
Totdat je komt.
collecte 1. kerk 2. Hospice de Regenboog
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: Hospice de Regenboog
Palliatieve zorg is er voor mensen in hun laatste levensfase.
Deze gespecialiseerde zorg is erop gericht pijn en ongemakken zoveel mogelijk weg te nemen en de cliënt en zijn of haar
familie en vrienden te ondersteunen en te begeleiden op weg
naar het levenseinde. Aandacht voor levensbeschouwelijke
vragen en de psychische en sociale aspecten van afscheid nemen, spelen daarin een belangrijke rol.

lied 425

“Vervuld van uw zegen”

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

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: Allegro moderato maestoso – Felix Mendelssohn
(na het orgelspel verlaten we op aanwijzingen van de stewards de kerk)

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.

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

VOLGENDE VIERING:
Zondag 29 november,
Pro Rege, 10.00 uur: ds Ilse Hogeweg

