
Pro Rege, 29 januari | 10 uur
•  voorganger: ds Bert Davelaar (PG Rotterdam Zuid) •  ouderlingen: Erik-Jan Teu-
nissen en Cees Steendam •  dia ken:  Leonard de Vos •  lector: Irene Jonker •  orga nist: 
Anna den Hertog-Karpenko • kinderen: Femke Bertram en Annemieke van der Meer  
•  techniek: Johan Louwerse en Wouter van der Bas •  koster: Arie van Dijk •  liturgie 
uitdeler: Jeanette Doorduijn • Deze viering is te beluisteren op kerkomroep.nl en live te 
zien via de website protestantskralingen.nl/vieringen • de illustratie is van de Chinese 
kunstenaar He Qi: de Bergrede 

Protestants Kralingen

VOORBEREIDING

orgel: Te Deum | Marc-Antoine Charpentier (1643-1704) 

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, wij vieren dat U verschijnt
 en een spoor van licht trekt.
a U schrijft  geschiedenis.
v Een geschiedenis van vrede
 die haar weg vindt op aarde.
a De vrede van Christus.
v Laat zijn mens-zijn
 oplichten in ons bestaan.
a Vandaag en alle dagen. Amen
  

psalm 93
“De Heer is koning, Hij regeert altijd”

(We gaan ZItten)

kinderen gaan naar de nevendienst

gebed om ontferming 
3 maal beantwoord door kyrie 270

gloria

DIENST VAN HET WOORD

gebed van  deze zondag

schriftlezing uit Psalm 37: 1-11
1 Van David.

 Erger je niet aan slechte mensen,
 wees niet jaloers op wie kwaad doen,
2 zij verdorren snel als gras,
 zij verwelken als het jonge groen.

3 Vertrouw op de heer en doe het goede,
 bewoon het land en leef er veilig.
4 Zoek je geluk bij de heer,
 Hij zal geven wat je hart verlangt.

5 Leg je leven in de handen van de heer,
 vertrouw op Hem, Hij zal dit voor je doen:
6 het recht zal dagen als het morgenlicht,
 de gerechtigheid stralen als de middagzon.

7 Blijf kalm en wacht op de heer,
 erger je niet aan wie slaagt in het leven,
 aan wie met listen te werk gaat.

8 Wind je niet op, laat je woede varen,
 erger je niet, dat brengt maar onheil.
9 Slechte mensen worden verdelgd,
 wie hopen op de heer, zullen het land bezitten.

tijd van Epifanie

Verschijning van Christus
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10 Nog even, en verdwenen is de zondaar,
 je kijkt waar hij is, maar vindt hem niet.
11 Wie nederig zijn, zullen het land bezitten
 en gelukkig leven in overvloed en vrede.

psalm 146 C: 3, 5, 6 en 7
“Alles wat adem heeft love de Here”

lezing uit Matteüs 5: 1-12
1 Toen Hij de mensenmassa zag, ging Hij de berg op. Daar 
ging Hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. 2 Hij nam het 
woord en onderrichtte hen:
3 ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn,
 want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
4 Gelukkig de treurenden,
 want zij zullen getroost worden.
5 Gelukkig de zachtmoedigen,
 want zij zullen de aarde bezitten.
6 Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,
 want zij zullen verzadigd worden.
7 Gelukkig de barmhartigen,
 want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
8 Gelukkig wie zuiver van hart zijn,
 want zij zullen God zien.
9 Gelukkig de vredestichters,
 want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
10 Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden,
 want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
11 Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van Mij uitschel-
den, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. 12 Verheug je 
en juich, want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel; zo 
immers vervolgden ze vóór jullie de profeten.

lied 321: 1, 2, 3 allen, 4 vrouwen, 5 mannen, 6 en 7 allen
“Niet als een storm, als een vloed”

UITLEG EN VERKONDIGING

lied 996
“Om eenvoudigen van geest”

DIENST VAN HET ANTWOORD

dankgebed, voorbeden afgesloten met

stil gebed, Onze Vader

collectes: 1. Kerk, 2. Studentenpastoraat Rotterdam
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, Studentenpastoraat Rotterdam. Protestants Kralingen 
heeft – samen met een aantal andere PKN gemeentes in Rot-
terdam – beloofd om geld op te brengen voor het studenten-
pastoraat in deze stad. Een aantal jaren lang waren er wegens 
geldgebrek geen studentenpastores meer in Rotterdam. Dat is 
gelukkig veranderd: op dit moment zijn er weer twee studen-
tenpastores: Rob van Waarde en Wietske de Jong-Kumru. 
De afspraak is dat Protestants Kralingen € 750 per jaar aan 
het studentenpastoraat bijdraagt. Daarvoor collecteren we nu. 

Het rekeningnummer van de diaconie is: NL33 RABO 0373 7130 10 t.n.v. Diaconie 
van de protestantse gemeente i.w. Kralingen o.v.v. bovenstaand collectedoel en de 
datum. U kunt dit natuurlijk heel gemakkelijk doen via de Appostel app. En bij de 
uitgang van de zaal staan collectezuilen voor collectebonnen of cash geld.  

de kinderen komen binnen tijdens de collecte

piano tijdens collecte: “Sweet day-dream” uit Kinderalbum, 
opus 39 (1878) | Pjotr Iljitsj Tsjaikovski (1840-1893) 

(allen gaan staan)
lied 425

“Vervuld van uw zegen”
zending en zegen

orgel: Choral und variation
Aleksandr Fjodorovitsj Goedicke (1877-1957)

Welkom in de bovenzaal voor koffie, thee en fris. 

VOLGENDE VIERING:
Zondag 5 februari, 10.00 uur | Hoflaankerk

ds Ilse Hogeweg
Maaltijd van de Heer met de kinderen

   Je  -  zus,    U       bent      het     licht     in    ons       le  -  ven;

laat  nim - mer    toe,   dat   mijn  duis - ter    tot mij     spreekt.

   Je  -  zus      U       bent      het     licht      in   ons          le  -  ven,

      o  -  pen        mij      voor     uw      lief   -   de     o        Heer.


