Slavernij ... Gedeelde vrijheid en identiteit
Keti Koti kerkdienst
Hoflaankerk, vrijdag 26 juni 2020, 19.30 uur
•  voorgangers: ds Marianne Bogaard • pastor Anton Slagveer •  ds Denny Zinhagel • ouderling: Annie van Hoof • organist: Richard van de Berg
• muziekgroep: Ricardo Polak & Worship; piano en zang • de Protestantse
Gemeente Rotterdam Kralingen • de Evangelische Broeder Gemeente Rotterdam-Centrum • de Evangelische Broeder en Zuster Gemeente Rotterdam • de RK Parochie Petrus Donders • de Holland Methodist Church Congregation Rotterdam • Stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst
•  Deze viering is te zien op de k analen van Open Rotterdam.

orgelspel:

“To my father’s house”
welkomstwoord
carlos gonçalves, gvgt
muziekgroep

“In ’a juru fu anbegi”

vertaling:
In het uur van aanbidding
verlies ik mijzelf in U
Heer, steeds meer wil ik op U lijken

openingsgebed en votum
anton slagveer , rk parochie petrus donders
korte inleiding op het thema
anton slagveer

muziekgroep

“I know who I am”
schriftlezing uit Genesis 37: 23-36

theo kortram, ebg rotterdam - centrum

Jozef wordt als slaaf verkocht
23
En het gebeurde, toen Jozef bij zijn broers was gekomen, dat
zij Jozef zijn gewaad uittrokken, het veelkleurige gewaad dat
hij droeg,
24
en zij namen hem en gooiden hem in de put. De put nu was
leeg, er stond geen water in. 25 Vervolgens gingen zij zitten om
de maaltijd te gebruiken. Toen ze hun ogen opsloegen, zagen
zij, zie, een karavaan van Ismaëlieten uit Gilead aankomen.
En hun kamelen droegen specerijen, balsem en mirre, en zij
waren op weg om dat naar Egypte te brengen.
26
Toen zei Juda tegen zijn broers: Wat hebben wij er voor baat
bij, als wij onze broer doden en zijn bloed verbergen?

Kom, laten wij hem aan de Ismaëlieten verkopen; laten wij
niet onze hand aan hem slaan. Hij is immers onze broer, ons
eigen vlees. Zijn broers luisterden naar hem. 28 Toen er Midianitische kooplieden voorbijkwamen, trokken en tilden zij
Jozef uit de put en verkochten zij Jozef voor twintig zilverstukken aan de Ismaëlieten. Die brachten Jozef naar Egypte.
27

overweging

ds denny zinhagel , ebg rotterdam - centrum
‘In verzet komen’

muziekgroep

“You have won the victory”
schriftlezing: Filemon: 8-17

sergio richardson, holland methodist church

In mijn verbondenheid met Christus heb ik het volste recht
u te zeggen wat u moet doen, 9 maar vanwege uw liefde doe
ik u liever een verzoek – ik, Paulus, een man van respectabele leeftijd, die gevangenzit omwille van Christus Jezus. 10 Ik
zou u om een gunst willen vragen voor Onesimus, die tijdens
mijn gevangenschap mijn kind is geworden. 11 Hij was u destijds niet van nut; nu kan hij echter niet alleen mij, maar ook u
goede diensten bewijzen. 12 Ik stuur hem naar u terug, hoewel
hij me na aan het hart ligt 13 en ik hem graag bij me gehouden
had. Dan had hij namens u voor mij kunnen zorgen nu ik omwille van het evangelie gevangenzit. 14 Maar ik heb zonder uw
medeweten niets willen ondernemen, want u moet mij niet
een gunst verlenen omdat ik u onder druk zet, maar omdat u
het zelf wilt.
15
Misschien hebt u hem korte tijd moeten missen om hem
voor altijd terug te krijgen, 16 niet meer als een slaaf, maar als
veel meer dan dat, als een geliefde broeder. Voor mij is hij dat
al, hoeveel te meer moet hij het dus voor u zijn, zowel in het
dagelijks leven als in het geloof in de Heer. 17 Dus, als u met mij
verbonden bent, ontvang hem dan zoals u mij zou ontvangen.
8

overweging

ds marianne bogaard, protestants kralingen

‘Verantwoordelijkheid nemen’
orgelspel

“Joshua fit the battle of Jericho”
gebed en voorbeden
ds zinhagel
just lynch, ebzg rotterdam

dankwoord
harlow brammerloo

muziekgroep

“I got peace like a river”
zegen

ds bogaard, ds zinhagel

orgelspel:

“Yesterday, today, forever”

collectezuilen bij de uitgangen:

Noodfonds Samen Kerk = Samen Sterk
Door het coronavirus zijn veel migrantenkerken in de problemen gekomen. Collectes, een belangrijke bron van inkomsten,
vielen weg. Bovendien bevinden sommige gemeenschappen
zich in een kwetsbare sociaal-economische positie. Daarom is
een noodfonds opgericht, waar migrantenkerken een beroep
op kunnen doen.
Onze collecte is daarvoor bestemd. Thuis kunt u uw bijdrage rechtstreeks overmaken, het rekeningnummer is
nl24 ingb 0001 0263 33 t.n.v. Stichting Ondersteunings Fonds
Allochtone Kerken (SOFAK) onder vermelding van
Noodfonds Samen Kerk = Samen Sterk

Vrijheidsstrijders
In het verre en nabije verleden zijn velen tegen slavernij
en onderdrukking in opstand gekomen; bekende en minder bekende namen. In Suriname symboliseert het beeld
van Kwakoe de afschaffing van de slavernij. Daaronder
afbeeldingen van opstandelingenleider Tula (Curaçao) en
onafhankelijkheidsstrijder Amilcar Cabral (Cabo Verde).

