Protestants Kralingen

Aangetast leven (2)
Hoflaankerk
zondag 14 februari 2021

•  voorganger: ds Ilse Hogeweg •  ouderling: Annie van Hoof • diaken: Jeanette Doorduijn • organist: Wouter van der Wilt •  cello: Quinten de Vos • koster: Pieter van Drunen
en Leonard de Vos •  Deze viering is te beluisteren op kerkomroep.nl en live te zien op
facebook.com/protestantskralingen
VOORBEREIDING

DIENST VAN HET WOORD

orgel: Benedictus | Alec Rowley

gebed van deze zondag

welkom en mededelingen door de ouderling

psalm 31: 1, 4, 6

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.
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

aanvangslied 760: 1, 2, 3

“Gij zijt de zin van wat wij zijn”
1. Gij zijt de zin van wat wij zijn,
de hartsfontein
die water geeft
dat leven is voor al wat leeft.

2. Gij gaat in ’t donker voor ons uit
en niemand stuit
uw grote gang
de eeuwen door, een wereld lang.

3. Al dwalen we ook ten dode af
tot over ’t graf,
voorgoed zijt Gij
ons met uw tederheid nabij.
gebed om ontferming en
glorialied uit Iona: 308A

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

“Op U vertrouw ik, Heer der heren”
1. Op U vertrouw ik, Heer der heren,
Gij die mijn sterkte zijt.
Om uw gerechtigheid
wil nimmer mij de rug toekeren.
Betoon mij uw nabijheid
en stel mij in de vrijheid.

4. In uwe handen, God almachtig,
beveel ik nu mijn geest.
Mijn hart is onbevreesd.
Ik ben altijd uw trouw indachtig,
mijn God, die als ik schreide
mij troostte en bevrijdde.

6. Ik wil mij, Heer, in U verblijden,
die hulp bood in de dag
dat ik geen uitkomst zag,
die steeds mij uit de engte leidde;
dan mocht met lichte schreden
ik in de ruimte treden.
schriftlezing uit Marcus 1, vers 40-45
40 Er kwam iemand naar hem toe die aan huidvraat leed; hij
smeekte hem om hulp en zei, terwijl hij op zijn knieën viel:
‘Als u wilt, kunt u mij rein maken.’ 41 Jezus kreeg medelijden,
stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei: ‘Ik wil het, word
rein.’ 42 En meteen verdween zijn huidvraat en hij was rein.
43 Jezus stuurde hem weg met de ernstige waarschuwing:
44 ‘Denk erom dat u tegen niemand iets zegt, maar ga u aan
de priester laten zien en breng het reinigingsoffer dat Mozes
heeft voorgeschreven, als getuigenis voor de mensen.’ 45 Maar
toen de man vertrokken was, ging hij overal breeduit rondvertellen wat er gebeurd was, met als gevolg dat Jezus niet
langer openlijk in een stad kon verschijnen, maar op eenzame
plaatsen buiten de steden moest blijven. Toch bleven de mensen van alle kanten naar hem toe komen.
orgelmuziek: Basse et dessus de Trompette | L.N. Clerambault

UITLEG EN VERKONDIGING
lied 837: 3 en 4

“Iedereen zoekt U, jong of oud”
1.
Heer, als ons denken U ontkent,
kan ons de leegte benauwen.
Als onze hand uw schepping schendt,
wilt U ons dan nog vertrouwen?
Twijfel of hoogmoed, onverstand –
neem ons, uw mensen, bij de hand.
Laat ons uw schoonheid aanschouwen.

4.
Koning, uw rijk is zo nabij open mijn ogen en oren!
Onrustig is mijn hart in mij,
totdat het nieuw wordt geboren.
Daarom zoekt U elk mensenkind.
Zoek, herder, mij, opdat ik vind
en steeds meer bij U zal horen.

Het voorbeeld van mijn standvastigheid.
Ik slaap nog niet, slaap nog niet
Zolang er nog geen vrede is op aarde.
Er is geen reden lafhartig te zijn.
Beleef het avontuur van het leven.
Het is niet nodig te vrezen. Ontwaak!
Beleef het avontuur van het leven.
zending en zegen
orgelspel Caprice | L.N. Clerambault
(na het orgelspel verlaten we de kerk)

DIENST VAN HET ANTWOORD

dank- en voorbeden, stil gebed, afgesloten met het Onze Vader
collectes: 1. kerk, 2. Kerk in Actie – Noodhulp Ethiopië
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 – Ethiopië
In het noorden van Ethiopië is in november 2020 een burgeroorlog uitgebroken. De provincie Tigray is in oorlog met
de Ethiopische overheid. Ook de legers van buurlanden zijn
Tigray binnengevallen. Huizen, bezittingen en waterpompen zijn vernield, gewassen verbrand en families van elkaar
gescheiden, op de vlucht voor geweld. Ziekenhuizen en gezondheidscentra functioneren niet meer door plunderingen
en weggevlucht personeel. Samen met de Ethiopische kerk zet
Kerk in Actie zich in voor de mensen die getroffen zijn. Helpt
u mee?
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.

muziek tijdens collecte: Quinten de Vos, cello en Wouter van der
Wilt, piano: Sicilienne | Maria Theresia von Paradis
lied 900

“Nada te turbe”
Laat niets je verstoren,
Laat niets je bang maken,
Wie God zoekt komt niets tekort
Alleen God is genoeg
Alles gaat voorbij, God verandert nooit,
Geduld bereikt alles.
In Christus stel ik mijn vertrouwen,
En in Hem alleen heb ik houvast,
In Zijn aanwezigheid kan ademen
Zijn navolging is mijn opdracht.
Hierin vind ik mijn houvast
Hierin vind ik mijn veiligheid,
Het bewijs van mijn waarheid

VOLGENDE VIERING:
De diensten blijven voorlopig uitsluitend online.
Zondag 21 februari | 1ste zondag 40dagentijd
Pro Rege: ds Marianne Bogaard

