17 juli 2020
Uitzending via YouTube 19 juli 2020
Thema: Saulus in crisis

Bekering van Saulus - Caravaggio

Voorgangers : Dr. Koen Holtzapffel
Organist
: Jos van der Kooy

Opmerking: Alle afgedrukte liedteksten zijn uitsluitend
om mee te lezen!

Orgel: Präludium in G opus 37: 1

(Felix Mendelssohn Bartholdy (1809 - 1847))

Welkom en aansteken van de kaars
(Gemeente gaat staan)

Votum en groet
(Gemeente gaat zitten)

Orgel: ‘Tot U Heer is ons hart gericht’
Inleidende lezing: ‘Buiten de wereld in de wereld’
Men vroeg rabbi Mendel van Kotsk: Hoe komt het dat u
mensen raad kan geven in handelszaken en andere dingen
van de wereld, terwijl u zo los staat van de wereld?
Daarop antwoordde rabbi Mendel: ‘Alleen wie buiten de
dingen van deze wereld verblijft, kan er de ware
betekenis van zien. Want wat betekent kijken? Wie buiten
iets staat kan er naar kijken. Maar wie er midden in zit,
hoe zou hij ernaar kunnen kijken?’
(uit ‘Een vleugje paradijs - Chassidische vertellingen’)

Gebed
Orgel: Liedboek 825: 1
(‘De wereld is van Hem vervuld’)
1. De wereld is van Hem vervuld,
die ’t kennen gaat te boven,
wiens heerlijkheid ons is verhuld,
in vonken licht verstoven.
Geen mensenoog heeft Hem gezien
wien elk zijn tempel bouwt, in wien
onwetend wij geloven.
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Bijbellezing: Handelingen 9: 1 – 9
1

Saulus was nog steeds een gevaar voor de volgelingen
van de Heer Jezus. 2 Hij wilde naar de stad Damascus om
ook daar naar gelovigen te zoeken. Maar eerst ging hij
naar de hogepriester. Hij vroeg of die hem brieven wilde
meegeven voor de synagogen in Damascus. Want hij wilde
toestemming hebben om alle gelovigen gevangen te
nemen en hen naar Jeruzalem te brengen.
3 Saulus vertrok naar Damascus. Toen hij daar bijna was,
straalde er plotseling een licht uit de hemel om hem heen.
4 Saulus viel op de grond en hoorde een stem zeggen:
‘Saulus, Saulus, waarom vervolg je mij?’ 5 Saulus vroeg
‘Heer, wie bent u?’ De stem zei: ‘Ik ben Jezus. Ik ben
degene die jij vervolgt. 6 Sta op en ga de stad in. Daar zal
iemand je vertellen wat je moet doen.’
7 De mannen die met Saulus meereisden hoorden wel een
stem, maar ze zagen niemand. Ze waren zo verbaasd, dat
ze niets wisten te zeggen. 8 Saulus stond op van de grond.
Zijn ogen waren open, maar toch kon hij niets zien. De
mannen die bij hem waren, pakten zijn hand en brachten
hem naar Damascus. 9 Drie dagen lang kon Saulus niets
zien. En al die tijd at en dronk hij niet.

Orgel: Liedboek 189: 1 en 2
(‘Daar gaat Saulus hoog te paard’)
1. Daar gaat Saulus hoog te paard
met een brief en met een zwaard.
Hij wil mensen op gaan jagen
die de naam van Jezus dragen.
Plotseling een bliksemschicht:
Saulus valt op zijn gezicht.
2. Hij ziet niets meer, wat een strop.
Ananias zoekt hem op.
Saulus’ ogen gaan weer open,
op de weg kan hij weer lopen.
Paulus op het goede pad
is het mensenvangen zat.
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Preek: ‘Saulus in crisis’ (Handelingen 9: 4)
Orgel: ‘Jerusalem’ uit het Oratorium ‘Paulus’ - Opus 36;
bewerkt voor orgel door Jos van der Kooy
(Felix Mendelssohn Bartholdy (1809 - 1847))

Voorbeden, stil gebed (U hoort heel zachtjes ‘Nada te
turbe’), afgesloten met het gezamenlijk
uitgesproken ‘Onze Vader’
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw Koninkrijk kome,
Uw wil geschiede,
Op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Orgelspel: Liedboek 418: 1 en 2

(‘God schenk ons kracht’)

1. God schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.
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2. Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, vruchtbaar in de Heer.
(Gemeente gaat staan)

Uitzending en zegen
Orgel: Liedboek 978: 4
Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.
(Gemeente gaat zitten)
In verband met de opname verzoeken wij u te
blijven zitten tijdens het orgelspel

Orgelspel: Allegretto uit Sonata IV in Bes opus 65: 4
(Felix Mendelssohn Bartholdy (1809 - 1847))

Collecte (bij de uitgang): Bij de uitgang vindt één

collecte plaats. De opbrengst daarvan is voor de helft voor
de diaconie en voor de andere helft voor de
Remonstrantse Gemeente Rotterdam.
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U bent ook van harte welkom bij de volgende
diensten:
•

Vrijdag 24 juli – aanvang 19.00 uur
Uitzending via YouTube op 26 juli

Vanaf augustus zijn de kerkdiensten weer op de
zondagmorgen, aanvang 10.30 uur.
•

Zondag 2 augustus
Voorganger: mw. ds. Henriette van Dunné

•

Zondag 9 augustus
Voorganger: mr. André Meiresonne

•

Zondag 16 augustus
Voorganger: ds. Jan Klijnsma

•

Zondag 23 augustus
Voorganger: mw. ds. Carolien Gutteling-Sieverink

•

Zondag 30 augustus
Voorganger: dr. Pieter Korbee

Voor meer informatie kijkt u op onze website:
rotterdam.remonstranten.nl
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