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VOORBEREIDING

DIENST VAN HET WOORD

orgel: D. Buxtehude | Herr Christ, der einig Gottes Sohn BuxWV 191

gebed van deze zondag

welkom en mededelingen door de ouderling

met de kinderen

stilte (wij staan)

schriftlezing uit Marcus 1, vers 1-11
1 Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God.
2 Het staat geschreven bij de profeet Jesaja:
‘Let op, ik zend mijn bode voor je uit,
hij zal een weg voor je banen.
3 Luid klinkt een stem in de woestijn:
“Maak de weg van de Heer gereed,
maak recht zijn paden!”’
4 Dit gebeurde toen Johannes de Doper naar de woestijn ging
en de mensen opriep zich te laten dopen en tot inkeer te komen, om zo vergeving van zonden te verkrijgen. 5 Alle inwoners van Judea en Jeruzalem stroomden toe en lieten zich door
hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden. 6 Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met
een leren gordel; hij leefde van sprinkhanen en wilde honing.
7 Hij verkondigde: ‘Na mij komt iemand die meer vermag dan
ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om me voor hem te bukken
en de riemen van zijn sandalen los te maken. 8 Ik heb jullie
gedoopt met water, maar hij zal jullie dopen met de heilige
Geest.’
9 In die tijd kwam Jezus vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt,
naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen. 10 Op
het moment dat hij uit het water omhoogkwam, zag hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen,
11 en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde
Zoon, in jou vind ik vreugde.’

bemoediging en drempelgebed
v Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
a die hemel en aarde gemaakt heeft
v Om ons af te stemmen op U God
loggen wij steeds weer in
Wij buigen ons voor Christus
in wie U naar ons toekomt
Wij openen onze handen
met wat wij te geven hebben
Laat ons Hem zo aanbidden
dat uw Liefde opleeft in ons.
a Amen

lied 517: 1 en 3

“Christus, uit God geboren”
1. Christus, uit God geboren
vóór alle eeuwigheid,
komt ons als woord ter ore,
verschijnt in onze tijd,
een ster, die alle sterren
te boven gaat, hen verre
en glansrijk overstraalt.

3. U kennen doet ons bloeien,
uw liefde doet ons goed.
Wanneer wij in U groeien
smaakt elke dag ons zoet.
Wij dorsten heel ons leven
om ons aan U te geven.
Kom ons dan tegemoet!

gebed om ontferming
na “ZO ROEPEN WIJ U AAN” zeggen allen:
Heer, ontferm U; Christus, ontferm U
Heer, ontferm U; Amen
glorialied uit Iona: 308A

“Gloria in excelsis”
Gloria in excelsis Deo,
Deo gratias.

lied 524: 1, 2, 4

“Nu Gij de doop ontvangt in de Jordaan”
1. Nu Gij de doop ontvangt in de Jordaan,
stroomt aller wereld water daarin samen.
Noach en Mozes, Jona en Naäman
moedigen U vanaf de oever aan.

»

2. Gij wilt niet als een onbeschreven blad
veraf staan van ons volgekladderd leven;
ons leven wordt U op het lijf geschreven,
Gij stapt in onze dood als waterbad.
4. Gij rijst uit onze dood en van omhoog
klinkt er een stem: ‘Mijn Zoon, mijn diepste vreugde’.
En eindelijk kan Noachs duif haar vleugels
dichtvouwen; zie, de aarde is weer droog.
(wij gaan staan)
Voor het woord van God in de schriften,
voor het woord van God onder ons,
voor het woord van God in ons:
wij danken u, God!
(wij gaan zitten)
UITLEG EN VERKONDIGING
lied 706: 1, 2, 4

“Dans mee met Vader, Zoon en Geest”

1. Dans mee met Vader, Zoon en Geest, 2. Zie het gezicht van deze Drie:
kom binnen in hun kring,
een kind in Betlehem,
dat wervelende samenspel
een mens tot bloedens toe gekroond
van ver voor ons begin.
buiten Jeruzalem.
De wereld van vandaag is ons
De dans van de Drievuldigheid
vanouds al toegedacht
wordt door geen dood gestuit.
als dansvloer waar de liefde leidt
Want stokt ons dansen in het graf,
en waar de hoop ons wacht.
ook daar leidt God ons uit.
4. Wij dansen mee met deze Drie,
op weg van feest tot feest.
Een jubelzang gaat in het rond
om Vader, Zoon en Geest.
De liefde, het geloof, de hoop,
zij leiden tot dit lied:
verweven met ons leven is
de dans van deze Drie!
DIENST VAN HET ANTWOORD

en onderlinge betrokkenheid van vluchtelingenvrouwen en
–kinderen en belangenbehartiging richting de lokale en landelijke overheid. Waarom doet de OMZO wat zij doet ? Heel
eenvoudig: de OMZO gelooft in de gulden regel. Zij spant zich
in eenvoudigweg, omdat wij ook zo zouden willen worden
behandeld, als wij zelf in de omstandigheden van veel mensen zonder verblijfspapieren zouden verkeren. Het gaat er om
mensen zonder verblijfspapieren een zoveel mogelijk menswaardig bestaan te geven.
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. collectedoel en de datum.

tijdens collecte orgelmuziek: A. Vivaldi | Deel II uit ‘Winter’
lied 426

“God to enfold you” / “God zal je hoeden”
God to enfold you, Christ to uphold you,
Spirit to keep you in heaven’s sight;
so may God grace you, heal and embrace you,
lead you through darkness into the light.

God zal je hoeden, Christus je voeden,
Geest van hierboven geeft zin en zicht.
God schenkt je warmte, geneest en omarmt je,
vriend in het duister en gids naar het licht.
gezegend gaan
(allen gaan staan)
v In Christus
is er geen afstand
die niet overbrugd wordt
door de vrede van God.
Laat in ons blijven
en in ons op weg gaan
de ander in beeld zijn
door Hem.
zegen
beaamd met (gesproken):

Amen

dank- en voorbeden, afgesloten met het Onze Vader

(allen gaan zitten)

collecte
1. kerk
2. Stichting Ondersteuning Mensen Zonder Verblijfstitel Pauluskerk
De eerste collecte is om onze kerkelijke gemeenschap in stand
te houden. Het rekeningnummer NL57 INGB 0000 3545 96
t.n.v. Gereformeerde kerk van Kralingen.

orgelspel: Joseph Bucciali | Offertoire pour la fête de Noël

2. Stichting Ondersteuning Mensen Zonder Verblijfstitel Pauluskerk
Graag uw bijdrage voor onze gemeenschap en uw bijdrage
voor De Pauluskerk (Stichting Ondersteuning Mensen Zonder
Verblijfstitel = stichting OMZO).
De Stichting OMZO verleent hulp in de vorm van bijdragen
in het levensonderhoud, tijdelijke huisvesting voor de meest
kwetsbare mensen, bemiddeling in de richting van de juridische instanties, medische hulp, zinvolle dagbesteding en
bouwen aan waardigheid, versterking van de weerbaarheid

(na het orgelspel verlaten we de kerk)

VOLGENDE VIERINGEN:
Zeker tot en met zondag 17 januari zijn morgendiensten
uitsluitend online! De Taizéviering in Pro Rege in januari
is afgelast; we hopen dat we de tweede zondag van februari weer een Taizéviering kunnen houden.
Zondag 17 januari
Hoflaankerk: ds Ilse Hogeweg

