Protestants Kralingen

Er voor gaan

Pro Rege
zondag 24 januari 2021
ontheffing en bevestiging ambtsdragers

•  voorganger: ds Marianne Bogaard •  ouderling: Annie van Hoof • diaken: Johan
Louwerse • organist: Anna den Hertog Karpenko •  koster: Marjolein Gorissen of
Arie van Dijk • Deze viering is te beluisteren op kerkomroep.nl en live te zien op
facebook.com/protestantskralingen
In deze dienst worden van hun taak als ambtsdrager ontheven:
Henny de Vos-Koerselman, Koos van der Steenhoven en Cees
Zwinkels als ouderling kerkrentmeester, Laurens de Visser als
kerkrentmeester en Johan Louwerse en Sjaak Roos als diaken.
Bevestigd zullen worden: Kristel Hillebrand-van der Want en
Corry Toxopeus-Koppert als ouderling en als diakenen Liesbeth
de Boer-Ligthart en Leonard de Vos.
Herbevestigd zullen worden: Joke van Heijst-van den Berg en
Annie van Hoof-Matthijsse als ouderling en Cees Steendam als
ouderling-kerkrentmeester.

aanvangslied 116: 1 en 3

“God heb ik lief, want die getrouwe Heer”
1. God heb ik lief, want die getrouwe Heer
nam, toen ik riep, met toegenegen oren
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen
en levenslang ben ik niet eenzaam meer.

3. Hij is goedgunstig in gerechtigheid,
Hij wil zich altijd over ons ontfermen.
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen.
Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd.

Ton van Osch, Hiddo Oosterhuis en Rob Valkenburg zijn bereid
hun inzet te geven als kerkrentmeester (niet ouderling-kerkrent- gebed om ontferming
meester).
glorialied uit Iona: 308A
Vanwege de corona maatregelen zijn de te ontheffen en te her- “Gloria in excelsis”
bevestigen ouderlingen en diakenen niet in de kerk aanwezig.
Gloria in excelsis Deo,

Deo gratias.

VOORBEREIDING

orgel: Marc-Antoine Charpentier | Prelude uit ‘Te Deum’

DIENST VAN HET WOORD

gebed van deze zondag

welkom en mededelingen door de ouderling

met de kinderen

stilte, bemoediging en drempelgebed
v Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
die de hemel en de aarde heeft gemaakt
die trouw blijft aan wie op Hem hopen,
aan wie geduldig op vrede wachten

schriftlezing uit Marcus 1: 14-20
14  Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar
Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. 15  Dit was
wat hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is
nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’
16  Toen Jezus langs het Meer van Galilea liep, zag hij Simon en
Andreas, de broer van Simon, die hun netten uitwierpen in
het meer; het waren vissers. 17 Jezus zei tegen hen: ‘Kom, volg
mij! Ik zal van jullie vissers van mensen maken.’ 18 Meteen
lieten ze hun netten achter en volgden hem. 19 Iets verderop
zag hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes,
die in hun boot bezig waren met het herstellen van de netten,
20 en direct riep hij hen. Ze lieten hun vader Zebedeüs met de
dagloners achter in de boot en volgden hem.

Goede God,
met ogen vol verlangen zien wij naar U uit
hier zijn wij God, uw kinderen
wij zoeken licht voor ons hart en ons leven
wij zoeken licht voor onszelf en elkaar
help ons geduldig te wachten op u
en de moed niet te verliezen
amen

lied 913: 1, 2, 4

“Wat de toekomst brengen moge”
1. Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

2. Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,
als ik in uw hemel kom!

4. Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.
UITLEG EN VERKONDIGING
lied | Josh Garell

“Christ has no body now but yours”
Christ has no body now but yours
No hands, no feet on earth /
but yours
Yours are the eyes with which He sees
Yours are the feet with which He walks
Yours are the hands /
with which He blesses all the world
Yours are the hands

Christus heeft geen lichaam dan het jouwe
Geen handen, geen voeten op aarde /
dan die van jou
Het zijn jouw ogen waarmee Hij ziet
Jouw voeten waarmee hij loopt /
Jouw handen
waarmee Hij heel de wereld zegent
Het zijn jouw handen

DIENST VAN HET ANTWOORD

dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
ontheffing en bevestiging ambtsdragers
inleiding
ontheffing
herbevestiging
bevestiging
•  vragen en zegen
•  aanvaarding en verwelkoming
(allen staan)
v Gemeente, dit zijn uw ouderlingen en diakenen.
Samen beloven wij hen van harte hoog te houden
in hun dienstwerk in de gemeente
en dat van harte te beamen.
lied 416

“Ga met God en Hij zal met je zijn”
1. Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3. Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4. Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

collecte: 1. kerk 2. Bezoekgroep Asielzoekers Rotterdam
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. Bezoekgroep Asielzoekers Rotterdam
Leden van de Bezoekgroep Asielzoekers Rotterdam (BAR)
bezoeken asielzoekers die gevangen zitten in het detentiecentrum op Rotterdam-The Hague Airport. Zij zitten gevangen
om ze makkelijk het land uit te kunnen zetten, niet omdat het
misdadigers zijn. Ook zijn leden van de bezoekgroep actief als
vrijwilliger bij de kerkdiensten in het detentiecentrum. Daarnaast zijn sommigen ‘buddy’ voor niet-uitzetbare asielzoekers. Deze mensen leven in de marge in Rotterdam. Een enkeling zit in de Bed, bad, brood regeling. Ze krijgen van BAR
af en toe geld voor kleding, telefoonkaarten (bijvoorbeeld om
contact te onderhouden met hun advocaat), openbaar vervoer
(om naar de rechtbank te kunnen reizen als hun zaak weer
voor komt), of om medicijnen te kunnen kopen.
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.
pianospel tijdens collecte: John Rutter

“A Clare Benediction”

May the Lord show his mercy upon you
May the light of his presence be your guide
May He guard you and uphold you
May his Spirit be ever by your side
When you sleep may his angels watch over you
When you wake may He fill you with his grace
May you love Him and serve Him all your days
Then in heaven may you see his face

vertaling: Moge de Heer je genadig zijn
en het licht van zijn aanwezigheid jou tot een gids zijn.
Dat Hij je mag behoeden en ondersteunen
en dat Zijn geest niet van je wijkt.
Als je slaapt, de engelen over je waken
en als je ontwaakt Hij je vervult met zijn genade.
Heb Hem lief en dien Hem alle dagen van je leven.
Dan zul je Hem in de hemel ontmoeten.
zegenlied:

“Irish Blessing”
orgelspel: Healey Willan | Prelude on “Old Hundredth”
(na het orgelspel verlaten we de kerk)

VOLGENDE VIERING:
De lockdown is verlengd. De komende tijd geen gemeente
en geen zangers bij de vieringen, alles uitsluitend online
Zondag 31 januari
Hoflaankerk: ds Marianne Bogaard,
dienst voor en door tieners

