Protestants Kralingen

Thomas
Hoflaankerk, zondag 11 april
zondag ‘Als pasgeboren kinderen’ (Quasimodo geniti)

•  voorganger: ds Ilse Hogeweg •  ouderling: Laurens van der Ziel • diaken:Wouter
van der Bas • organist: Wouter van der Wilt •  zang: Laurens van der Ziel en Hennie van der Linden • techniek: Ralf Hillebrand en Leonard de Vos •  koster: Pieter
van Drunen •  Deze viering is te beluisteren op kerkomroep.nl en live te zien op:
facebook.com/protestantskralingen
VOORBEREIDING

orgelspel: O filii et filiae (LB 620) | Jean Francois Balbastre
verwelkoming en mededelingen door de ouderling
stilte
bemoediging
v onze hulp is in de naam van de Eeuwige
die hemel en de aarde heeft gemaakt
niet kan ons scheiden
van de macht van uw liefde
geen macht, geen lot, geen dood
Leven geeft u ons
een weg om te gaan
Laat ons zien
waar wíj leven kunnen geven
waar wij kunnen helpen
om mogelijkheden te vinden
laat schepping gebeuren
in onze levens
door Jezus, de Levende
amen
psalm 111: 1 en 5

“Van ganser harte loof ik Hem”
1. Van ganser harte loof ik Hem
in ’t midden van Jeruzalem,
de Heer in ’t midden der getrouwen.
Groot zijn de daden van de Heer,
Hij doet wie lust heeft aan zijn leer
de schoonheid van zijn heil aanschouwen.
5. Zijn volk heeft Hij voorgoed bevrijd
en zijn verbond staat voor altijd,
een licht hoog op de berg ontstoken.
Heilig en zeer te duchten is
zijn naam in de geschiedenis.
Nooit wordt wat Hij belooft verbroken.

gebed om ontferming en gloria
glorialied 308A

“Gloria in excelsis”
Gloria in excelsis Deo,
Deo gratias.

DIENST VAN HET WOORD

gebed van deze zondag ‘Als pasgeboren kinderen’
met de kinderen
schriftlezing uit Johannes 20: 24-31
24 Een van de twaalf, Tomas (dat betekent ‘tweeling’), was er
niet bij toen Jezus kwam. 25 Toen de andere leerlingen hem
vertelden: ‘Wij hebben de Heer gezien!’ zei hij: ‘Alleen als ik de
wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers
kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het
geloven.’ 26 Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar
en Tomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren,
kwam Jezus in hun midden staan. ‘Ik wens jullie vrede!’ zei
hij, 27 en daarna richtte hij zich tot Tomas: ‘Leg je vingers hier
en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet
langer ongelovig, maar geloof.’ 28 Tomas antwoordde: ‘Mijn
Heer, mijn God!’ 29 Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je me gezien
hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’
30 Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan, die niet in dit boek staan, 31 maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de messias is, de Zoon van
God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam.
orgelmuziek 620: 1, 6, 7, 8, 9, 10

“Hoor aan, gij die Gods kinderen zijt”
1.
Hoor aan, gij die Gods kind’ren zijt:
der heem’len hoogste majesteit
verrees vandaag in heerlijkheid.
Halleluja.

6.
Aan de discipelen bijeen
was ‘t Christus zelve die verscheen
en vrede wenste als voorheen.
Halleluja.

7.
8.
’t Bericht werd Thomas ook gedaan. - Zie Thomas, mijn doorboorde zij,
Hij hoorde het vol twijfel aan
mijn handen, voeten allebei,
dat Jezus zou zijn opgestaan.
en twijfel niet, geloof in Mij.
Halleluja.
Halleluja.
9.
De wond van spijker en van speer
zag hij en twijfelde niet meer,
maar stamelde: Mijn God en Heer.
Halleluja.

10.
Zalig wie niet getwijfeld heeft,
niet ziet en toch zich overgeeft,
zijn deel is dat hij eeuwig leeft.
Halleluja.

UITLEG EN VERKONDIGING
lied 840:

“Lieve heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom”
1. Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom –
want mijn leven is onder de macht gesteld
van de Heer die mijn dagen en nachten telt
en de Heer zegt ‘kom’ en ik kom.

2. O mijn God, Gij zegt ‘ga’ en ik ga,
Gij zegt ‘ga’ en ik ga, laat mij niet alleen,
wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen,
wees de adem waaruit ik ontsta.
3. Want o Heer, ik zeg ‘kom’ en Gij komt,
ik zeg ‘kom’ en Gij komt en uw bloed wordt wijn
en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn
en uw naam wordt een lied in mijn mond.

DIENST VAN HET ANTWOORD

dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
collecte: 1. Kerk 2. Logeerhuis de Buren
1. De eerste collecte is om onze kerkelijke gemeenschap in stand
te houden. Het rekeningnummer NL57 INGB 0000 3545 96
t.n.v. Gereformeerde kerk van Kralingen.
2. Logeerhuis De Buren
Dit logeerhuis op de Kop van Zuid is er voor iedereen die na
ziekte of opname in het ziekenhuis niet kan terugvallen op
een eigen netwerk van familie, buren, vrienden of kennissen.
Terwijl zelfstandig wonen nog niet gaat. Bij De Buren zorgt
een team van enthousiaste vrijwilligers onder leiding van een
coördinator voor een rustig, gezellig en comfortabel verblijf.
Ook helpen wij mantelzorgers die een korte adempauze nodig
hebben in de vorm van respijtzorg.
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 collecte: Erstanden ist der heil’ge Christ | J.S. Bach
lied 632: 1 en 3

“Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en
gegeven”

1. Dit is de dag die de Heer heeft 3. Nu zend uw Geest, als een vuur,
gemaakt en gegeven.
als een stem in ons midden.
Laat ons Hem loven en danken,
Dat wij van harte
verheugd dat wij leven.
elkander verstaan en beminnen
Diep in de nacht
en zo voortaan
heeft Hij verlossing gebracht,
eren uw heilige naam
heeft Hij ons licht aangeheven.
en U in waarheid aanbidden.
zending en zegen
orgelspel:
Erschienen ist der Herrliche Tag (LB 628) | Johann Gottfried Walther

VOLGENDE VIERING:
(De diensten zijn uitsluitend online.)
Zondag 18 april, Pro Rege, ds Ilse Hogeweg

