Protestants Kralingen

Gesprek bij het vuur
Pro Rege, zondag 18 april
zondag Misericordia Domini (de genade van de Eeuwige)

•  voorganger: ds Ilse Hogeweg •  ouderling: Annie van Hoof • diaken:Leonard
de Vos • organist: Anna den Hertog-Karpenko •  zang: Mirjam van den Hoek
• techniek: Johan Louwerse en Wouter van der Bas •  koster: Marjolein Gorissen
of Arie van Dijk •  Deze viering is te beluisteren op kerkomroep.nl en live te zien op:
facebook.com/protestantskralingen
VOORBEREIDING

orgelspel: George B. Nevin: A Shepherd’s prayer “Thou the Lord of
all creation wilt a humble shepherd hear”
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
niets 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 33: 1 en 8

“Kom nu met zang en roer de snaren”
1.
Kom nu met zang en roer de snaren,
gij volk, dat leeft van ‘s Heren recht.
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen
een lofzang in de mond gelegd.
Word’als nooit tevoren
door wie Hem behoren
t feestlied ingezet!
Meld de blijde mare
bij de klank der snaren,
steek de loftrompet.

8.
Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heilge naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde
uwe liefd’ ons leiden,
uw barmhartigheid.
God, op wien wij wachten,
geef ons moed en krachten
nu en voor altijd..

gebed om ontferming en gloria
glorialied 308A

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

DIENST VAN HET WOORD

gebed van deze zondag Misericordia Domini
met de kinderen
schriftlezing uit Johannes 21: 15-24
15 Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen
hier?’ Petrus antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’
Hij zei: ‘Weid mijn lammeren.’ 16 Nog eens vroeg hij: ‘Simon,
zoon van Johannes, heb je me lief?’ Hij antwoordde: ‘Ja, Heer,
u weet dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Hoed mijn schapen,’ 17 en
voor de derde maal vroeg hij hem: ‘Simon, zoon van Johannes,
houd je van me?’ Petrus werd verdrietig omdat hij voor de
derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei: ‘Heer, u weet
alles, u weet toch dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Weid mijn
schapen. 18 Waarachtig, ik verzeker je: toen je jong was deed
je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen grijpen, je je gordel
omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt.’ 19 Met deze
woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van
God. Daarna zei hij: ‘Volg mij.’
20 Toen Petrus zich omdraaide zag hij dat de leerling van wie
Jezus hield hen volgde – de leerling die zich tijdens de maaltijd naar Jezus toegebogen had om te vragen wie het was die
hem zou verraden. 21 Toen Petrus hem zag vroeg hij Jezus: ‘En
wat gebeurt er met hem, Heer?’ 22 Maar Jezus antwoordde:
‘Het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom. Maar
jij moet mij volgen.’ 23 Op grond van deze uitspraak hebben
sommige broeders en zusters gedacht dat deze leerling niet
zou sterven, maar Jezus had niet gezegd: ‘Hij zal niet sterven,’

maar: ‘Het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom.’
24 Het is deze leerling die over dit alles getuigenis aflegt, en
het ook heeft opgeschreven. Wij weten dat zijn getuigenis betrouwbaar is.

lied 649: 1, 2, 6, 7

“O Heer, blijf toch niet vragen”

lied 973: 1 en 4

“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,

1.
O Heer, blijf toch niet vragen.
Gij weet dat ik U haat,
dat ik geen kruis wil dragen,
niet gaan waarheen Gij gaat.
O Heer, blijf toch niet vragen.

2.
O Heer, heb mededogen.
Vraag toch niet weer. Gij weet
dat ik U steeds verloochen,
dat ik U steeds vergeet.
O Heer, heb mededogen.

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

6.
Gij weet toch alles, Here.
Ik heb U lief. Gij weet:
liefde zal mij verteren,
zelfs als ik U vergeet.
Gij weet toch alles, Here.

7.
O Heer, vraag altijd verder.
Uw liefde triomfeert.
Huurlingen worden herder.
Het offerlam regeert.
O Heer, vraag altijd verder.

orgelspel: J.S. Bach. Air d’alto de la cantate BWV 208, “Schafe
können sicher weiden”

zending en zegen

UITLEG EN VERKONDIGING
lied 907: 1 en 4

“Jezus, mijn verblijden”
1. Jezus, mijn verblijden,
voor mijn hart de weide,
waar het vrede vindt,
’t hart dat in verlangen
naar U is bevangen,
dat U zo bemint.
Lam, o kom, mijn bruidegom.
Buiten U is niets op aarde
zo beminnenswaardig.

4. Wat zou ik nog treuren,

als de Heer der vreugde,
Jezus, binnenschrijdt!
Zij die God beminnen
zullen vreugde winnen
ook uit bitterheid.
Of mij ’t kwaad naar ’t leven staat,
toch zijt Gij ook in mijn lijden,
Jezus, mijn verblijden.

DIENST VAN HET ANTWOORD

dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
collecte: 1. Kerk 2. Anna Home – Mongolië
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. Anna Home – Mongolië
In Anna Home wonen zo’n 50 kinderen waarvan de ouders
overleden zijn of niet voor hen kunnen zorgen. In Anna Home
krijgen de kinderen verzorging en onderwijs. In 2019 is hun
houten onderkomen afgebrand; in 2020 is het nieuwe pand
(foto) geopend. Maart 2021 liepen de coronabesmettingen in
Mongolië op; kinderen zijn in geen maanden naar school geweest.
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.
piano tijdens collecte: Prelude on Engelberg, arr. James L. King III

VOLGENDE VIERING:
(De diensten zijn uitsluitend online.)
Zondag 25 april, Hoflaankerk, ds Ilse Hogeweg

