Protestants Kralingen

illustratie : otto dix

Hoflaankerk, zondag 16 februari 2014

Overvloedige
gerechtigheid

voorganger: ds Ilse Hogeweg
ouderlingen: Essel Valkenburg en Atty de Bruin
diaken: Marga Hirschfeld en Hiddo Oosterhuis
lector: Anita Klunne
kindernevendienst: Lotte Suur en Jeanette Doorduijn
organist: Wouter van der Wilt
kosters: Leonard de Vos en Berend van Loon

verklaring van de symbolen:

• = Liedboek en v = beamer
orgelspel:
In dich hab ich gehoffet, Herr | H. Scheidemann
VOORBEREIDING

DIENST VAN HET WOORD

gebed van deze zondag,
v beantwoord door 333 (1 x vrouwen, 1 x allen)
kinderen gaan naar de nevendienst
v schriftlezing Deuteronomium 30: 15-20

verwelkoming door de ouderling

• psalm 119:2

• aanvangslied (allen gaan staan)
lied 215: 1, 2, 3

v schriftlezing Matteüs 5: 17-26
• lied 841

stilte, bemoediging en drempelgebed:
voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer
allen:
die hemel en aarde gemaakt heeft
Eeuwige, onze God
wij, die U nooit hebben gezien
zie ons hier staan
wij, die van U hebben gehoord
hoor Gij ons aan
uw Naam is, dat Gij mensen helpt
wees onze hulp
en dat Gij alles hebt gemaakt
maak alles nieuw
en dat Gij ons bij name kent
leer ons U kennen
die Bron van leven wordt genoemd
doe ons weer leven
die hebt gezegd: Ik zal er zijn
wees hier aanwezig
amen

UITLEG EN VERKONDIGING
• lied 941
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
v inzameling van de gaven voor
1. kerk, 2. havenpastoraat
kinderen komen terug
• lied 218 met kinderen
• lied 912: 1, 2, 4, 6
zending en zegen
orgelspel: Allegro uit Concert IV | G.F. Händel

• psalm 67: 2 en 3
gebed om ontferming,
v na elke bede beantwoord door 301 A
• glorialied 217 (allen staan)

volgende week:
zondag 23 februari, Pro Rege
ds Rian Veldman
na deze dienst koffie in de bovenzaal

MEDEDELINGEN
Kerkbalans:
Heeft u de antwoordenvelop al ingeleverd?
Tot op heden is ongeveer 70% van het begro
te bedrag aan toezeggingen ontvangen, we
hopen uiteraard dat dat de komende weken
nog aangevuld wordt.
Koffie na de dienst bij ...
Na de kerkdienst bent u welkom op de koffie
bij Edith en Eelco Stapelkamp, Johan Meul
steestraat 21 in Prinsenland.
Huiskamergesprekken:
U wordt van harte uitgenodigd om deel te
nemen aan een van de huiskamergesprek
ken in de periode van donderdag 6 maart
t/m dinsdag 18 maart. Met de eerstkomende
Caleidoscoop komt een uitnodigingsbrief
mee. En in de loop van de komende week
worden de plaatsen en datums van de ge
sprekken alvast op de website gezet.
Huispaaskaarsen:
Annie van Hoof (t. 452 49 51) noteert na de
dienst graag bestellingen voor huispaas
kaarsen (zie ook Caleidoscoop p 3). Ze heeft
vandaag afbeeldingen (en een prijslijst) van
de kaarsen bij zich. Deze kaarsen worden
besteld tegelijk met de nieuwe paaskaarsen
voor de kerkgebouwen.
INFORMATIE OVER DE GEMEENTE:
kerkblad Caleidoscoop
www. protestantskralingen.nl
predikanten:
ds Ilse Hogeweg | t: (010) 435 41 44
e: i.hogeweg@protestantskralingen.nl
ds Rian Veldman | t: 06 142 730 13
e: r.veldman@protestantskralingen.nl

Liedboek  A
Kyrie bij gebed om ontferming

«

Liedboek 
Antwoord bij het gebed van deze zondag

(1 x vrouwen, 1 x allen)

«

schriftlezing:
Deuteronomium : -


Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze tussen voorspoed en
tegenspoed, tussen leven en dood.  Wanneer u zich houdt aan de
geboden van de , uw God, zoals ik ze u vandaag heb gegeven,
door hem lief te hebben, door de weg te volgen die hij wijst, en zijn
geboden, wetten en regels in acht te nemen, dan zult u in leven blijven en in aantal toenemen, en dan zal de , uw God, u zegenen
in het land dat u in bezit zult nemen.  Maar als u hem de rug toekeert en weigert te luisteren, als u zich ertoe laat verleiden neer
te knielen voor andere goden en die te vereren,  dan zeg ik u

»

schriftlezing:
Deuteronomium : -

op voorhand dat u te gronde zult gaan. Uw verblijf aan de overkant
van de Jordaan, in het land dat u in bezit zult nemen, zal dan van
korte duur zijn.  Ik roep vandaag hemel en aarde als getuigen op:
u staat voor de keuze tussen leven en dood, tussen zegen en vloek.
Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen,  door de , uw God, lief te hebben, hem te gehoorzamen en hem toegedaan te blijven. Dan zult u lang blijven wonen
in het land dat hij uw voorouders Abraham, Isaak en Jakob onder
ede heeft beloofd.’

«

schriftlezing:
Matteüs : -


Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te
schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot
vervulling te brengen.  Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de
aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn.  Wie dus ook maar een van de kleinste
van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen,
zal als de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het
koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan.  Want ik zeg

»

schriftlezing:
Matteüs : -

jullie: als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de farizeeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de
hemel niet binnengaan.

Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk is gezegd: “Pleeg
geen moord. Wie moordt, zal zich moeten verantwoorden voor het
gerecht.”  En ik zeg zelfs: ieder die in woede tegen zijn broeder of
zuster tekeergaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht.
Wie tegen hen “Nietsnut!” zegt, zal zich moeten verantwoorden
voor het Sanhedrin. Wie “Dwaas!” zegt, zal voor het vuur van

»

schriftlezing:
Matteüs : -

de Gehenna komen te staan.  Wanneer je dus je offergave naar het
altaar brengt en je je daar herinnert dat je broeder of zuster je iets
verwijt,  laat je gave dan bij het altaar achter; ga je eerst met die
ander verzoenen en kom daarna je offer brengen.  Leg een geschil
snel bij, terwijl je nog met je tegenstander onderweg bent, anders
levert hij je uit aan de rechter, draagt de rechter je over aan de gerechtsdienaar en word je gevangengezet.  Ik verzeker je: dan kom
je niet vrij voor je ook de laatste cent betaald hebt.

«

Inzameling van de gaven

. kerk
. havenpastoraat
Het havenpastoraat biedt geestelijke (en soms financiële) hulp aan
zeelieden die kortere of langere tijd in de Rotterdamse havens verblijven. Dit werk wordt gedaan zonder steun van de overheid en
kan alleen maar doorgaan door steun uit de kerken.

