Protestants Kralingen

Goede herder
Hoflaankerk, zondag 25 april
zondag Jubilate

•  voorganger: ds Ilse Hogeweg •  ouderling: Jeannette Schravesande • diaken:
Liesbeth de Boer • organist: Wouter van der Wilt •  zang: Elsa Oosterhuis en
Nico van Veen • techniek: René Segers 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: improvisatie over psalm 66
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 66: 1 en 7

“Breek, aarde, uit in jubelzangen”
1.
Breek, aarde, uit in jubelzangen,
Gods glorierijke naam ter eer.
Laat van alom Hem lof ontvangen.
Geducht zijn uwe daden, Heer.
Uw tegenstanders, diep gebogen,
aanvaarden veinzend uw beleid.
Heel de aarde moet uw naam verhogen,
psalmzingen uwe majesteit.

7.
De naam des Heren zij geprezen!
Hij, die getrouw is en nabij,
heeft mijn gebed niet afgewezen.
De Heer is goed geweest voor mij.

gebed om ontferming en gloria
glorialied 308A

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

DIENST VAN HET WOORD

gebed van deze zondag Jubilate
met de kinderen
schriftlezingen uit Ezechiël 34: 1-10 en uit Johannes 10: 11-16
1 De heer richtte zich tot mij: 2 ‘Mensenkind, profeteer tegen
de herders van Israël, profeteer en zeg tegen hen: “Dit zegt God,
de heer: Wee jullie, herders van Israël, want jullie hebben alleen jezelf geweid! Horen herders niet hun schapen te weiden?
3 Jullie eten wel van hun kaas, jullie gebruiken hun wol voor
je kleren en jullie slachten de vette dieren, maar de schapen
weiden, dat doen jullie niet. 4 Zwakke dieren hebben jullie niet
laten aansterken, zieke dieren niet genezen, gewonde dieren
niet verbonden, verjaagde dieren niet teruggehaald, verdwaalde dieren niet gezocht – jullie hebben de dieren hard en wreed
behandeld. 5 Zonder herder raakten ze verstrooid, en werden ze
door wilde dieren verslonden. Mijn schapen zijn verstrooid, 6 ze
dwalen rond in de bergen en hoog in de heuvels; over heel het
aardoppervlak raken ze verstrooid, en er is niemand die naar
ze omziet, niemand die naar ze op zoek gaat.
7 Daarom, herders, luister naar de woorden van de heer: 8 Zo
waar ik leef – spreekt God, de heer –, mijn schapen hadden
geen herder, ze werden weggeroofd en door de wilde dieren
verslonden; en jullie, herders, keken niet naar mijn schapen
om, jullie hebben alleen jezelf geweid maar niet mijn schapen! 9 Daarom, herders, luister naar de woorden van de heer:
10 Dit zegt God, de heer: Ik zal de herders straffen en mijn
schapen opeisen; zij zullen ze niet meer mogen weiden. Ook
zullen ze niet langer zichzelf weiden: ik zal mijn schapen uit
hun mond redden, ze zullen ze niet meer eten!

(Johannes 10) 11 Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft
zijn leven voor de schapen. 12 Een huurling, iemand die geen
herder is, en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de
schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf
ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen
uiteen; 13 de man is een huurling en de schapen kunnen hem
niets schelen. 14 Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen
en mijn schapen kennen mij, 15 zoals de Vader mij kent en ik
de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. 16 Maar ik
heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi
komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem
luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder.

lied 653: 6 en 7

“Gij zijt tot herder ons gegeven”
6.
Gij zijt tot herder ons gegeven,
wij zijn de schapen die Gij weidt;
waar Gij ons leidt is ’t goed te leven,
Heer, die ons voorgaat door de tijd.
Wie bij U blijft en naar U ziet,
verdwaalt in deze wereld niet.

7.
O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.

UITLEG EN VERKONDIGING

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: Pastorale | D. Zipoli
lied 652: 1, 3, 4

“Zing jubilate voor de Heer”
1.
Zing jubilate voor de Heer,
hemel en aarde, loof uw Vader,
engelen, goden, mens en dier,
sterren en stenen, jubilate!

3.
Zing jubilate voor de Zoon,
dat Hij de hemel heeft verlaten,
dat Hij de zonden heeft verzoend,
Jezus Messias, jubilate!

4.
Zing jubilate voor de Geest,
offer de vogel Geest uw adem,
dat Hij uw hart met vuur geneest,
wees God indachtig, jubilate!
zending en zegen

lied 995

“O Vader, trek het lot U aan”
1.
O Vader, trek het lot u aan
van allen die door U bestaan.
Gij die geen stenen geeft voor brood,
wees met uw kinderen in nood;
en stil, God die rechtvaardig zijt,
de honger naar gerechtigheid.

pje op internet (in het Engels) waarin over het project wordt
verteld. U kunt het vinden als u op Youtube zoekt naar ELKS
Megas Diakonos 2020. In het filmpje zijn verschillende bekenden van ds Marianne Bogaard te zien, die de collecte dan ook
warm aanbeveelt.

orgelspel: Voluntary in d (3e deel) | J. Stanley

2.
O Vader, trek het leed u aan
van allen die met ons bestaan.
Gij hebt gezegd: geef gíj hun brood, –
doe ons hun naasten zijn in nood,
opdat zij weten wie Gij zijt:
de God van hun gerechtigheid.

DIENST VAN HET ANTWOORD

dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
collecte: 1. Kerk 2. Gemeenschap van Hoop, Suriname
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. Gemeenschap van Hoop, Suriname
De tweede collecte is voor de diaconale tak van de Evangelisch
Lutherse kerk in Suriname. Een jaar geleden zag de jongste
wijkgemeente ‘Gemeenschap van Hoop’ de armoede in de gemeenschap om zich heen grijpen ten gevolge van de Covid-19
pandemie en de economische crisis waar het land doorheen
gaat. Er is toen een project gestart om voedselpakketten en
desinfectiemiddelen te verstrekken aan gemeenteleden en
niet-leden die dat zelf niet (meer) kunnen betalen. Inmiddels
is het initiatief door het kerkbestuur van de hele Lutherse kerk
tot een centraal diaconaal project gemaakt. Er staat een film-

VOLGENDE VIERING:
Zondag 2 mei, Pro Rege, ds Marianne Bogaard
N.B. De diensten zijn nu nog steeds uitsluitend online. Maar
als de situatie het toelaat gaan we vanaf Hemelvaart (donderdag 13 mei) weer met 30 mensen ter kerke. Volgens de regels die we eerder ook volgden.

