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•  voorganger: ds Marianne Bogaard •  ouderling: Jeannette Schravesande • dia
ken:Liesbeth de Boer • organist: Wouter van der Wilt •  techniek: René Segers en
Wouter van der Bas • kosters: Leonard en Henny de Vos-Koerselman •  Deze viering
is te beluisteren op kerkomroep.nl en live te zien op:
facebook.com/protestantskralingen
VOORBEREIDING

orgelspel: Prelude & Fughetta | John Stainer
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.

gebed om barmhartigheid voor wie dorst hebben
afgesloten met Kyrie (filmpje van mirjam)

“Kyrie Eleison”

(kyrie uit de missa in pulchritudine pacis van stephano ferro)
DIENST VAN HET WOORD

40 dagen om te leren
hoe het Licht van Christus
door het donker heen breekt.

gebed van zondag Reminiscere

Laat in de stilte om ons heen
het geloof dat Hij leefde
ons opnieuw aanspreken. Amen

kinderlied (filmpje van lotte)

psalm van zondag Reminiscere – Gedenk:
psalm 25 D (gesproken)

“Naar U gaat mijn verlangen, Heer”

refrein: Naar u gaat mijn verlangen, Heer
1. Richt mij, Gij zijt de God die mij redt
en op U wacht ik een leven lang. (refrein)
2. Herinner U, hoe Gij barmhartig zijt geweest,
hoe een en al liefde van meet af aan. (refrein)
3. Goede en betrouwbare God,
wie afgedwaald is, wijst Hij de weg. (refrein)
4. Arme en ootmoedige mensen
spoort Hij aan zijn weg te houden. (refrein)
5. Alle wegen van God zijn liefde en trouw
voor wie bewaren het woord van zijn verbond. (refrein)

kinderproject: Levensweg

“Toen ik naar mijn naaste zocht”
schriftlezing uit Marcus 9, vers 2-10
2  Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met
zich mee een hoge berg op, waar ze helemaal alleen waren.
Voor hun ogen veranderde hij van gedaante, 3 zijn kleren gingen helder wit glanzen, zo wit als geen enkele wolwasser op
aarde voor elkaar zou kunnen krijgen. 4 Toen verscheen Elia
aan hen, samen met Mozes, en ze spraken met Jezus. 5 Petrus
nam het woord en zei tegen Jezus: ‘Rabbi, het is goed dat wij
hier zijn; laten we drie tenten opslaan, een voor u, een voor
Mozes en een voor Elia.’ 6 Hij wist niet goed wat hij moest
zeggen, want ze waren door schrik overweldigd. 7 Toen viel
de schaduw van een wolk over hen, en uit de wolk klonk een
stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar hem!’ 8 Ze keken
om zich heen en zagen opeens niemand meer, behalve Jezus,
die nog bij hen stond.
9 Toen ze de berg afdaalden, zei hij tegen hen dat ze aan nie-

mand mochten vertellen wat ze hadden gezien voordat de
Mensenzoon uit de dood zou zijn opgestaan. 10 Ze namen zijn
woorden ter harte, maar vroegen zich onder elkaar wel af wat
hij bedoelde met deze opstanding uit de dood.

lied 545: 1, 2 en 4 (filmpje met mirjam)

“Christus staat in majesteit”
1. Christus staat in majesteit
door een stralenkrans omgeven
op de berg der heerlijkheid,
licht uit licht en eeuwig leven.
Halleluja.

2. Mozes en Elia zijn
zijn getuigen, want zij weten:
Hij voltooit de lange lijn
van de wet en de profeten.
Halleluja.

4. Uit de hemel komt een stem
die het visioen komt schragen:
Deze is mijn Zoon; op Hem
rust mijn eeuwig welbehagen.
Halleluja.
UITLEG EN VERKONDIGING
lied 536 (filmpje met mirjam)

“Alles wat over ons geschreven is”
1. Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen in de veertig dagen;
de tien geboden en de veertig slagen,
dit hele leven dat geen leven is.
2. De schepping die voor ons gesloten was
ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen.
O zoon van David, wees met ons bewogen,
het vuur van bloed en ziel brandde tot as.
3. Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken;
Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij hogepriester in der eeuwigheid.
4. Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan.
Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven.
Ons is een loflied in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan.

geren. Kerk in Actie ondersteunt kerken die hen stimuleren
om voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen eenzame en zieke
ouderen. Andersom bieden ouderen de jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht
kunnen.
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.

orgelmuziek bij collecte: Herzlich tut mich verlangen | J.S. Bach
lied 919: 1 en 4 (gesproken)

“Gij die alle sterren houdt”
1. Gij die alle sterren houdt
in uw hand gevangen,
Here God, hoe duizendvoud
wekt Gij ons verlangen!
Ach, ons hart / is verward,
leer het op uw lichte
hoge rijk zich richten.

4. Christus, stille vaste ster,
o Gij licht der lichten,
waarnaar wij van her en der
onze schreden richten, –
geef ons moed; / ’t is ons goed
U te zien, getrouwe,
uw hoog rijk te aanschouwen.

gezegend gaan
v Ga op weg, dag aan dag,
Houd moed, heb lief,
tot de morgen aanbreekt
dat alles licht zal zijn.
zegen
orgelspel: Ach Herr mich armen Sünder | J.L. Krebs

DIENST VAN HET ANTWOORD

dank- en voorbeden, stil gebed, afgesloten met het Onze Vader
collectes: 1. kerk, 2. Moldavië
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. 40dagencollecte Kerk in Actie: Moldavië
Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen
geen andere mogelijkheid dan een baan te zoeken in het buitenland. Dit heeft desastreuze gevolgen voor de samenleving:
in sommige dorpen wonen alleen nog maar ouderen en jon-

VOLGENDE VIERING:
De diensten blijven voorlopig uitsluitend online.
Zondag 7 maart | 3de zondag 40dagentijd
Pro Rege: ds Ilse Hogeweg

