Protestants Kralingen
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Pro Rege
zondag 21 februari 2021

•  voorganger: ds Marianne Bogaard •  ouderling: Corry Toxopeus • diaken:Leonard
de Vos • organist: Anna den Hertog-Karpenko •  techniek: Henk van Drunen en
Wouter van der Bas • koster: Marjolein Gorissen •  Deze viering is te beluisteren op
kerkomroep.nl en live te zien op: facebook.com/protestantskralingen
VOORBEREIDING

orgelspel: J. Krebs | Erbarm dich mein, o Herre Gott
(“Wees mij genadig, God, in uw trouw” – psalm 51)
welkom en mededelingen door de ouderling
stilte, bemoediging en drempelgebed
v Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
a die hemel en aarde gemaakt heeft
v Heilige God,
40 dagen zijn ons gegeven
om de weg te gaan
die naar Pasen leidt.
40 dagen om te leren
hoe het Licht van Christus
door het donker heen breekt.
Laat in de stilte om ons heen
het geloof dat Hij leefde
ons opnieuw aanspreken. Amen

psalm van zondag Invocabit / Roept Hij mij aan:
psalm 91: 1 en 2 (meegelezen met orgel)

“Heil hem wien God een plaats bereid”

1. Heil hem wien God een plaats bereidt 7. Omdat hij Mij zijn hart toewendt,
in zijn verheven woning:
spreekt God, zal Ik hem leiden;
hij overnacht in veiligheid
omdat hij Mij bij name kent,
bij een almachtig koning.
hem dekken en bevrijden.
Ik zeg tot God: Gij zijt mijn schild,
Roept hij Mij aan, dan antwoord Ik,
mijn toevlucht en mijn veste,
is hij in angst en vreze,
op U vertrouw ik, Heer, Gij wilt
dan kom Ik nog dat ogenblik
voor mij altijd het beste.
om hem nabij te wezen.
gebed om barmhartigheid voor de zieken,
afgesloten met kyrie eleison (filmpje van mirjam)

“Kyrie Eleison”

DIENST VAN HET WOORD

gebed van zondag invocabit
kinderproject: Levensweg
kinderlied (filmpje van rené en lotte)

“Toen ik naar mijn naaste zocht”
schriftlezingen uit Genesis 9: 8-17 en Marcus 1, vers 12-15
(genesis 9:) 8  Ook zei God tegen Noach en zijn zonen: 9  ‘Hierbij
sluit ik een verbond met jullie en met je nakomelingen, 10  en
met alle levende wezens die bij jullie zijn: vogels, vee en wilde
dieren, met alles wat uit de ark is gekomen, alle dieren op aarde. 11  Deze belofte doe ik jullie: nooit weer zal alles wat leeft
door het water van een vloed worden uitgeroeid, nooit weer
zal er een zondvloed komen om de aarde te vernietigen. 12  En
dit,’ zei God, ‘zal voor alle komende generaties het teken zijn
van het verbond tussen mij en jullie en alle levende wezens bij
jullie: 13  ik plaats mijn boog in de wolken; die zal het teken
zijn van het verbond tussen mij en de aarde. 14  Wanneer ik
wolken samendrijf boven de aarde en in die wolken de boog
zichtbaar wordt, 15  zal ik denken aan mijn verbond met jullie
en met al wat leeft, en nooit weer zal het water aanzwellen tot
een vloed die alles en iedereen vernietigt. 16  Als ik de boog in
de wolken zie verschijnen, zal ik denken aan het eeuwigdurende verbond tussen God en al wat op aarde leeft. 17  Dit,’ zei
God tegen Noach, ‘is het teken van het verbond dat ik met alle
levende wezens op aarde gesloten heb.’

(marcus 1) 12  Meteen daarna dreef de Geest hem de woestijn in. 13  Veertig dagen bleef hij in de woestijn, waar hij door Satan op de proef werd
gesteld. Hij leefde er te midden van de wilde dieren, en engelen zorgden
voor hem.
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.’

Maaszicht komen wonen als ze geen (veilig) dak boven hun
hoofd hebben en er nog andere problemen zijn. Ze krijgen een
eigen kamer, er wordt gezorgd voor eten en Maaszicht helpt ze
verder bij problemen bij het regelen van bijvoorbeeld dagbesteding, persoonlijke problemen en financiën.

lied 539 (filmpje met mirjam)

orgelmuziek bij collecte: J. Brahms | Herzlich tut mich verlangen

“Jezus, diep in de woestijn
1. Jezus, diep in de woestijn,
eenzaam en vol vragen,
voerde daar een zware strijd
veertig lange dagen.

2. Veertig dagen zonder brood,
Hij is niet bezweken
– ook al was de honger groot –
voor zijn tegenspreker.

3. Alle rijkdom, alle macht
lagen in zijn handen,
als Hij maar een knieval bracht
voor zijn tegenstander.

4. Jezus zei: ‘Ik kniel niet neer,
want er staat geschreven:
Bid alleen tot God de Heer,
dien Hem heel je leven.’

5. Jezus, diep in de woestijn,
veertig lange dagen,
bleef het in de zware strijd
met Gods woorden wagen.
UITLEG EN VERKONDIGING
lied 538: 1, 2 en 4 (filmpje met mirjam)

“Een mens te zijn op aarde”
1. Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is leven van genade
buiten de eeuwigheid,
is leven van de woorden
die opgeschreven staan
en net als Jezus worden
die ’t ons heeft voorgedaan.

2. Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is komen uit het water
en staan in de woestijn,
geen god onder de goden,
geen engel en geen dier,
een levende, een dode,
een mens in wind en vuur.

4. Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden
die naar het leven leidt:

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.

lied (meegelezen)

“Behoed en bewaar ons”
Behoed en bewaar ons, lieve God,
wijs ons de goede wegen.
Wil in de woestijn het manna zijn,
omgeef ons met Uw zegen.
Behoed en bewaar ons, lieve God,
wees met ons in al het lijden
Wees warmte en licht, een mens’lijk gezicht
nabij ons in donkere tijden
Behoed en bewaar ons, lieve God,
omgeef ons met uw zegen
Wil in de woestijn een bron voor ons zijn
en zet ons op nieuwe wegen
gezegend gaan
v Ga op weg, dag aan dag,
Houd moed, heb lief,
tot de morgen aanbreekt
dat alles licht zal zijn.
zegen
orgelspel: Anna den Hertog-Karpenko | Ciaccona over lied 536

de mensen niet verlaten,
Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde
de duivel wederstaan.

DIENST VAN HET ANTWOORD

dank- en voorbeden, stil gebed, afgesloten met het Onze Vader
collectes: 1. kerk, 2. Pension Maaszicht
1. 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. Pension Maaszicht
Pension Maaszicht biedt zorg en begeleiding aan een aantal
jongeren van 17 tot 23 jaar in Rotterdam. Jongeren kunnen bij

VOLGENDE VIERING:
De diensten blijven voorlopig uitsluitend online.
Zondag 28 februari | 2de zondag 40dagentijd
Hoflaankerk: ds Marianne Bogaard

