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VOORBEREIDING

DIENST VAN HET WOORD

orgel: Herr Christ, der einig Gottes Sohn | J.S. Bach

gebed van deze zondag

welkom en mededelingen door de ouderling

met de kinderen

stilte (wij staan)

psalm 96A

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

lied 695: 1, 2, 3

“Heer, raak mij aan met uw adem”

3. Wees ook de Geest die mij aanvuurt
en al mijn twijfels bant.

2. Raak met uw adem mijn onrust
tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw kind.
Als geroepen kom ik:
mijn tijd is in uw hand.

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.

refrein:
Zing een nieuw lied, alle landen.
Zing voor de Heer en verheerlijk zijn Naam.

1. Zing een nieuw lied voor de Heer, alle landen,
zing voor de Heer en verheerlijk zijn Naam.
Treed in zijn tempel met uw offeranden,
kondig zijn roem bij de heidenen aan. (refrein)
4. Juich wat in zee leeft of leeft op de velden:
zie, uw Verlosser gaat komen, wees blij!
Wuif alle bomen der wouden, verwelkom
juichend uw Koning, want Hij is nabij! (refrein)

Laat ons Hem zo aanbidden
dat uw Liefde opleeft in ons.
a Amen

1. Heer, raak mij aan met uw adem,
reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen,
geef op uw waarheid zicht.

“Zing een nieuw lied, alle landen”

schriftlezing uit Johannes 2: 1-11
1 Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De
moeder van Jezus was er, 2 en ook Jezus en zijn leerlingen
waren op de bruiloft uitgenodigd. 3 Toen de wijn bijna op
was, zei de moeder van Jezus tegen hem: ‘Ze hebben geen
wijn meer.’ 4 ‘Wat wilt u van me?’ zei Jezus. ‘Mijn tijd is nog
niet gekomen.’ 5 Daarop sprak zijn moeder de bedienden
aan: ‘Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is.’ 6 Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel zes stenen watervaten, elk met een inhoud van twee à drie metrete. 7 Jezus
zei tegen de bedienden: ‘Vul de vaten met water.’ Ze vulden
ze tot de rand. 8 Toen zei hij: ‘Schep er nu wat uit, en breng
dat naar de ceremoniemeester.’ Dat deden ze. 9 En toen de
ceremoniemeester het water dat wijn geworden was, proefde – hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden wisten het wel – riep hij
de bruidegom 10 en zei tegen hem: ‘Iedereen zet zijn gasten
eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn de minder

goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard!’ 11 Dit heeft
Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste wonderteken; hij
toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem.

lied 908: 1 en 2

“Ik heb U lief, o mijn beminde”

1. Ik heb U lief, o mijn beminde,
2. Ik heb U lief, o Gij mijn leven,
die al mijn vreugd en sterkte zijt.
vriend die mij trouw zijt tot het eind.
Ik heb U lief, o welgezinde,
Ik wil aan U mij overgeven,
wiens komst ik dag en nacht verbeid. mijn zon, zolang Gij mij beschijnt.
Ik heb U lief, o schoonste licht,
Ik heb U lief, – o kom dan, kom,
glans van Gods aangezicht.
Christus, mijn bruidegom!

(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 790

“Hoog als de hemel de liefde”
1. Hoog als de hemel de liefde,
wijd als het vruchtbare land,
diep als de bodem der zeeën,
sterk als een stormwind haar kracht,
dat wij delen in die zegen,
gave van God die liefde is.

2. Werelden schept zij, de liefde,
wonder dat ons doet bestaan,
mens van ons maakt door haar volheid,
gloed die ons leven doorstraalt.
Dat wij delen in die zegen,
gave van God die liefde is.

3. Dat zij de ander in liefde,
samen op weg door de tijd,
ruimte tot groei willen geven,

thuis voor elkaar kunnen zijn,
dat wij delen in die zegen,
gave van God die liefde is.

lied 685

“Geest van God, zo vol van liefde”
1. Geest van God, zo vol van liefde,
vul mijn hart en ziel met jou.
Leid mijn leven naar het wonder,
Geest van liefde, sterk en trouw.

2. Als een moeder mij omhelzend,
een omarming dag en nacht,
zo voed jij me met je lichaam,
vormt me door je zorg en kracht.

3. Als een vader mij beschermend,
breng je inzicht, harmonie
en je zet me op je schouders
zodat ik de wereld zie.

4. Lieve vriend, door jouw nabijheid
voel ik liefde diep in mij.
Jij sterkt mij met jouw belofte,
vrede, troost en rust geef jij.

5. Geest van God, zo vol van liefde,
vul mijn hart en ziel met jou.
Leid mijn leven naar het wonder,
Geest van liefde, sterk en trouw.
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):

(allen gaan zitten)

Amen

orgelspel: In dir ist Freude | J.S. Bach
(na het orgelspel verlaten we de kerk)

DIENST VAN HET ANTWOORD

dank- en voorbeden, afgesloten met het Onze Vader
collecte: 1. kerk 2. Fonds Bijzondere Noden
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.
2. Fonds bijzondere Noden Rotterdam
Jaarlijks komen duizenden Rotterdamse huishoudens in een
urgente financiële noodsituatie terecht. Bestaande wettelijke
en gemeentelijke voorzieningen kunnen niet in alle gevallen of
snel een oplossing bieden. Als mensen tussen wal en schip dreigen te vallen kan FBNR bijspringen met een (eenmalige) gift.
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.

orgel tijdens collecte: Jesu, meine Freude | J.S. Bach

VOLGENDE VIERINGEN:
De lockdown is verlengd. De komende weken nog geen gemeente bij de vieringen, alles uitsluitend online
Zondag 24 januari
Pro Rege: ds Marianne Bogaard,
met bijdragen van ds Ilse Hogeweg
bevestiging en ontheffing van ambtsdragers

