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•  voorganger: ds Ilse Hogeweg •  ouderling: Joke van Heijst • diaken: Leonard
de Vos • organist: Laurens de Visser •  koster: Marjolein Gorissen of Arie van
Dijk •  prent: Rembrandt van Rijn (1606-1669) De genezing van de schoonmoeder
van Petrus, 1658 • Deze viering is te beluisteren op kerkomroep.nl en live te zien op
facebook.com/protestantskralingen
VOORBEREIDING

orgel: Voluntary in C | Anonymus 18e eeuw
welkom en mededelingen door de ouderling
stilte (wij staan)
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.
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 936

“Luister naar de wind”

1. Luister naar de wind, die een lied van liefde zingt:
‘kom zoals je bent, met je treurend hart, mijn kind,
en ik zal jou verlossen,
dat je vrede vindt.
2. Houd je vast aan mij, als je eenzaam bent en klein
en wees niet bezorgd, ik zal altijd bij je zijn.
Ik geef je overwinning
over dood en pijn’.
3. Jezus, U bent Heer, en ik ben uw zwakke kind.
Maar U geeft mij kracht als de vijand mij weer vindt.
O bron van eeuwig leven,
U die mij bemint.

gebed om ontferming en
glorialied uit Iona: 308A

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

DIENST VAN HET WOORD

gebed van deze zondag
met de kinderen
psalm 142: 1, 2, 6

“Tot God de Heer hief ik mijn stem”
1. Tot God de Heer hief ik mijn stem,
ik riep tot God, ik smeekte Hem.
Alles, alles wat mij benauwt
heb ik de Here toevertrouwd.

2. Wanneer mijn geest in mij versmacht
kent Gij mijn pad, staat Gij op wacht.
Al mijn beweging gaat Gij na,
waar ik ook ga, waar ik ook sta!

6. Red mij van wie te sterk mij is,
voer mij uit zijn gevangenis,
dat ik U, Heer, dat ik U dan
mijn Heer en God weer loven kan.
schriftlezing uit Marcus 1, vers 29-36
29 Toen ze uit de synagoge kwamen, gingen ze rechtstreeks
naar het huis van Simon en Andreas, samen met Jakobus en
Johannes. 30 Simons schoonmoeder lag met koorts in bed,
en ze spraken met Jezus over haar. 31 Hij ging naar haar toe,
pakte haar hand vast en hielp haar overeind. Toen verliet de
koorts haar, en ze begon voor hen te zorgen.
32 ’s Avonds laat, toen de zon al was ondergegaan, brachten de
mensen alle zieken en bezetenen naar hem toe; 33 alle inwoners van de stad hadden zich bij de deur van het huis verzameld. 34 Hij genas vele zieken van allerlei kwalen en hij dreef
veel demonen uit, maar stond ze niet toe om iets te zeggen,
want ze wisten wie hij was.
35 Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was,
stond hij op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek

om daar te bidden. 36 Maar Simon en de anderen die bij hem
waren, gingen hem vlug achterna.

orgelmuziek: Concert pour les Flûtes | Gaspard Corette
UITLEG EN VERKONDIGING
lied 837: 1 en 2

“Iedereen zoekt U, jong of oud”

1. Iedereen zoekt U, jong of oud,
2. Volgen wij, Heiland, niet uw spoor:
speurend langs allerlei wegen:
laten wij anderen bloeden,
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd – geven wij pijn en angsten door Meester, waar kom ik U tegen?
neem ons dan onder uw hoede.
Eens vindt U ons, bij dag of nacht,
Spreek uw genezend woord vol macht,
moe van onszelf en zonder kracht,
dan krijgt ons leven nieuwe kracht.
dorstend naar liefde en zegen.
Spreek, dan keert alles ten goede.
DIENST VAN HET ANTWOORD

dank- en voorbeden, stil gebed, afgesloten met het Onze Vader
collectes: 1. kerk, 2. Kerk in Actie Bangladesh
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. Kerk in Actie Bangladesh
Wervelstormen zorgen voor allesverwoestende overstromingen in Bangladesh. Door klimaatveranderingen nemen ze toe
in kracht en aantal. Steun kerkelijke Bengaalse organisaties
en laat de bevolking zo veilig mogelijk leven.
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: voorspel lied 905
lied 905: 1 en 4

“Wie zich door God alleen laat leiden”
1. Wie zich door God alleen laat leiden, 4. Zing maar en bid, en ga Gods wegen,
enkel van Hem zijn heil verwacht,
doe wat uw hand vindt om te doen.
weet Hem nabij, ook in de tijden
Weet dat de hemel zelf u zegent,
die dreigend zwart zijn als de nacht.
u brengt naar weiden fris en groen.
Want wie op God alleen vertrouwt,
Wie zich op God alleen verlaat,
heeft nooit op zand zijn huis gebouwd. weet dat Hij altijd met ons gaat.
zending en zegen
orgel: Psalm 116 Tablature Book | Anthoni van Noord (1613-1675)
(na het orgelspel verlaten we de kerk)

VOLGENDE VIERING:
De diensten blijven voorlopig uitsluitend online.
Zondag 14 februari
Hoflaankerk: ds Ilse Hogeweg

Hugh Lewin (1937-2019) zat onder het apartheidsbewind zeven jaar gevangen in Zuid-Afrika, en leefde 20 jaar in ballingschap. 1995-1998 was hij lid van de officiële Waarheidscommissie.

Als ik vrijkom
Als ik vrijkom
ga ik iemand vragen
mij aan te raken
heel voorzichtig graag
en langzaam
raak me aan
ik wil
weer leren
hoe het leven voelt
Ik ben zeven jaar
door niemand aangeraakt
zeven jaar lang
zonder aanraking
en ik weet nu
wat “onaanraakbare”
betekent
Niet totaal zonder aanraking
ik kan de dingen tellen
die ik voelde;
Een: vuisten
In het begin
felle woeste vuisten
beukend en beukend
tot ik me gillend
herinner
laat me gaan
laat me alsjeblieft gaan
Twee: klauwen
De eerste vier jaar klauwen
iedere dag
zoekende kloppende klauwen
– armen hoog, schoenen uit
benen uit elkaarpookhanden, methodisch
zwaar, onverschillig
alle eigenheid
weggraaiend
Ik wil geen vuisten en klauwen
Ik wil
weer aangeraakt worden
en aanraken
ik wil mij weer levend
voelen
wanneer ik vrij kom…
wil ik zeggen
Hier ben ik
raak me alsjeblieft aan

