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Protestants Kralingen

VOORBEREIDING

muziek: A. Vivaldi (1678-1741). Herfst (I), uit De vier jaargetijden.

Met zang en dans viert de boer
het geluk van de overvloedige oogst.
Het vocht van Bacchus vloeit rijkelijk
en velen eindigen in een diepe slaap.

verwelkoming en mededelingen door de ouderling 

stilte 

(we gaan staan)
bemoediging en drempelgebed 
v:  Onze Hulp is in de Naam van de Eeuwige
 die hemel en aarde gemaakt heeft
  God, 
a: U bent onze hoop
 in tijden van wanhoop
 U bent onze vrede
 in tijden van vijandschap
 U bent bij ons
 ook als wij U niet kunnen zien
 U neemt ons mee
 op uw weg,  naar uw toekomst
 wij bidden U, richt ons naar uw toekomst
 maak ons vastberaden, moedig
 en vestig in ons
 de vrede en de vreugde
 van Jezus, onze Heer
 amen
 

lied 754: 1 en 3
“Liefde Gods die elk beminnen”

(we gaan zitten)

kinderen gaan naar de nevendienst

gebed om ontferming (drie maal beantwoord door:)

gloria

DIENST VAN HET WOORD

gebed van deze zondag

lezing uit Amos 6: 1-10
Wee jullie, zorgelozen op de Sion, argelozen op de berg van Sa-
maria, leiders van dit uitverkoren volk, tot wie de Israëlieten 

Het roepen aan de poort



zich wenden! 2 Trek naar Kalne en bekijk het goed; ga van daar 
naar het grote Hamat en reis dan door naar Gat, waar de Filis-
tijnen wonen – zijn jullie sterker dan die koninkrijken of is hun 
gebied juist groter dan dat van jullie? 3 Wee jullie die denken 
dat de onheilsdag nog ver is en die zelf de heerschappij van het 
geweld dichterbij brengen. 4 Jullie liggen maar op je ivoren bed-
den, hangen op je divans, eten lammeren uit de kudde en kal-
veren uit de stal. 5 Luidkeels zingen jullie bij de harp, en jullie 
denken te spelen als David zelf. 6 Uit grote schalen drinken jul-
lie wijn, en met de beste olie wrijven jullie je in, maar dat Jozefs 
volk ten onder gaat, dat deert jullie niet. 7 Daarom gaan jullie 
nu als eersten in ballingschap; het gefeest en geluier is voorbij.
8 Dit zweert God, de heer, bij zichzelf – zo spreekt de heer, 
de God van de hemelse machten: Ik verafschuw de trots van 
Jakobs volk, Ik haat zijn burchten. Daarom zal Ik Samaria en 
al zijn inwoners aan de vijand uitleveren, 9 en als er in een huis 
nog tien mensen overblijven, zullen zij sterven. 10 Als iemand 
dan het lichaam van een bloedverwant uit dat huis wegdraagt 
om het te verbranden, zal hij vragen aan degene die nog binnen 
is: ‘Is daar bij jou nog iemand over?’ ‘Nee,’ zal deze dan zeggen, 
‘maar wees toch stil, en noem de naam van de heer niet!’ 

psalm 146 C: 1 en 5 
“Alles wat adem heeft love de Here”

lezing uit Lucas 16: 19-31
19 Er was eens een rijke man die gewoon was zich te kleden in 
purperen gewaden en fijn linnen en die dagelijks uitbundig feest-
vierde. 20 Een bedelaar die Lazarus heette, lag voor de poort van 
zijn huis, overdekt met zweren. 21 Hij hoopte zijn maag te vullen 
met wat er overschoot van de tafel van de rijke man; maar er kwa-
men alleen honden aanlopen, die zijn zweren likten. 22 Op zekere 
dag stierf de bedelaar, en hij werd door de engelen weggedragen 
om aan Abrahams hart te rusten. Ook de rijke stierf en werd be-
graven. 23 Toen hij in het dodenrijk, waar hij hevig gekweld werd, 
zijn ogen opsloeg, zag hij in de verte Abraham met Lazarus aan 
zijn zijde. 24 Hij riep: “Vader Abraham, heb medelijden met mij 
en stuur Lazarus naar me toe. Laat hem het topje van zijn vinger 
in water dopen om mijn tong te verkoelen, want ik lijd pijn in 
deze vlammen.” 25 Maar Abraham zei: “Kind, bedenk wel dat jij 
je deel van het goede al tijdens je leven hebt ontvangen, terwijl 
Lazarus niets dan ongeluk heeft gekend; nu vindt hij hier troost, 
maar lijd jij pijn. 26 Bovendien ligt er een wijde kloof tussen ons 
en jullie, zodat wie van hier naar jullie wil gaan dat niet kan, en 
ook niemand van jullie naar ons kan oversteken.” 27 Toen zei de 
rijke man: “Dan smeek ik u, vader, dat u hem naar het huis van 
mijn vader stuurt, 28 want ik heb nog vijf broers. Hij kan hen dan 
waarschuwen, zodat ze niet net als ik in dit oord van martelingen 
terechtkomen.” 29 Abraham zei: “Ze hebben Mozes en de Profe-
ten: laten ze naar hen luisteren!” 30 De rijke man zei: “Nee, va-
der Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe komt, 
zullen ze tot inkeer komen.” 31 Maar Abraham zei: “Als ze niet 
naar Mozes en de Profeten luisteren, zullen ze zich ook niet laten 
overtuigen als er iemand uit de dood opstaat.”’

lied 331 (2x)
“Roep onze namen”

UITLEG EN VERKONDIGING

lied 1000 
“Wij zagen hoe het spoor van God”

DIENST VAN HET ANTWOORD

dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

de kinderen komen terug

collecte: 1. Kerk, 2. Kerk in Actie, Colombia: vrouwen voor vrede
ad  1, kerk.  De eerste collecte is om onze kerkelijke gemeen-
schap in stand te houden. 
Het rekeningnummer van de kerkrentmeesters is NL57 INGB 0000 3545 96 t.n.v. 
Gereformeerde kerk van Kralingen. De hervormde en gereformeerde kerkrent-
meesters verdelen de opbrengst.

ad 2, Kerk in Actie – Colombia: vrouwen als vredestichters 
In Colombia woedde vijftig jaar lang een burgeroorlog. In 
2016 tekenden de regering en de guerrillabeweging FARC een 
vredesakkoord. Maar voor echte vrede moeten alle lagen van 
de bevolking meewerken.
In 2007 richtten vrouwen met verschillende kerkelijke ach-
tergronden het programma Vrouwen-werken-aan-vrede op. 
Deze vrouwen krijgen cursussen in bijbellezen. Ze leren de 
teksten op een nieuwe manier uitleggen en te verbinden aan 
hun dagelijks leven. Dat inspireert hen om te werken aan vre-
de en verzoening. Ook leren ze opkomen voor vrouwenrech-
ten en daarvoor aandacht te vragen bij hun lokale overheid.
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. boven-
staand collectedoel en de datum. U kunt dit natuurlijk heel gemakkelijk doen via 
de Appostel app. En bij de uitgang van de zaal staan ook de collectezuilen.  

muziek tijdens collecte  Modest Mussorgsky (1839- 1881). 
uit schilderijen van een tentoonstelling: “samuel goldenberg en schmuyle” 

(allen gaan staan)
lied  718 

“God, die leven hebt gegeven”
zending en zegen

muziek Antonio Vivaldi (1678- 1741) 
herfst uit de vier jaargetijden, deel iii.

Met de nieuwe dageraad komen de jagers. 
Ze gaan op jacht met honden, hoorns en geweren. 
Het wild vlucht en ze volgen het spoor.
Geschrokken en doodsbang door al het lawaai 
van musketten en geweren, dreigt het gewonde dier te ontsnappen, 
maar het sterft uitgeput tijdens de achtervolging.

Na de dienst is er koffiedrinken in de bovenzaal. 

VOLGENDE VIERINGEN:
Zondag 2 oktober, 10.00 uur | Hoflaankerk

ds Ilse Hogeweg | Maaltijd van de Heer


