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VOORBEREIDING

orgelspel: J.S. Bach | Preludium in c klein, BWV 546/1
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 de zondag:
psalm 25 A (gesproken)

“Mijn ogen zijn gevestigd”
1. Mijn ogen zijn gevestigd
op God, of Hij mij redt.
Mijn hart, hoezeer onrustig,
heb ik op Hem gezet.
Kan ik de nacht verduren,
waarin Gij verre zijt?
Gij zult mijn voeten sturen
in ‘t duister van de tijd.

2. Maar wees mij dan genadig
en richt mijn leven op,
dat ik opnieuw gestadig
kan gaan in ‘s levens loop.
Mijn hart, hoezeer onrustig,
heb ik op U gezet,
Mijn ogen zijn gevestigd
op U, tot Gij mij redt.

gebed om barmhartigheid voor de vreemdeling
afgesloten met Kyrie (filmpje van mirjam)

“Kyrie Eleison”

(kyrie uit de missa in pulchritudine pacis van stephano ferro)

DIENST VAN HET WOORD

gebed van zondag Oculi
kinderproject: Levensweg
kinderlied (filmpje van lotte)

“Toen ik naar mijn naaste zocht”
schriftlezing uit Marcus 9, vers 2-10
13 Kort voor Pesach, het Joodse paasfeest, reisde Jezus naar
Jeruzalem. 14 Daar trof hij op het tempelplein de handelaars
in runderen, schapen en duiven aan, en de geldwisselaars die
daar altijd zaten. 15 Hij maakte een zweep van touw en joeg
ze allemaal de tempel uit, met hun schapen en runderen. Hij
smeet het geld van de wisselaars op de grond, gooide hun tafels omver 16 en riep tegen de duivenverkopers: ‘Weg ermee!
Jullie maken een markt van het huis van mijn Vader!’ 17 Zijn
leerlingen dachten aan wat er geschreven staat: ‘De hartstocht
voor uw huis zal mij verteren.’ 18 Maar de Joden vroegen:
‘Met welk teken kunt u bewijzen dat u dit mag doen?’ 19 Jezus
antwoordde hun: ‘Breek deze tempel maar af, en ik zal hem
in drie dagen weer opbouwen.’ 20 ‘Zesenveertig jaar heeft de
bouw van deze tempel geduurd,’ zeiden de Joden, ‘en u wilt
hem in drie dagen weer opbouwen?’ 21 Maar hij sprak over de
tempel van zijn lichaam. 22 Na zijn opstanding uit de dood
herinnerden zijn leerlingen zich dat hij dit gezegd had, en zij
geloofden de Schrift en alles wat Jezus gezegd had.

lied 187 (gezongen door mirjam)

“Runderen, schapen en duiven te koop”
1.
Runderen, schapen en duiven te koop!
Honderden feestvierders lopen te hoop.
Kopers en verkopers, aanbod en vraag:
er is veel te doen in de tempel vandaag.

2.
Loven en bieden, het hoort er toch bij.
Wissel je geld en de winst is voor mij.
Prijzen en koersen, geschreeuw en gekijf:
er gaat heel wat om in het tempelbedrijf.

3.
Jezus verschijnt en Hij ziet alles aan:
afzet en omzet, geldzuchtig bestaan.
Woedend drijft Hij
/ met een gesel van touw
die afgoderij uit het tempelgebouw.

4.
Dit is het huis van mijn Vader, zegt Hij.
Heilig het daarom en houd het dus vrij
van de verslaving aan goud en genot.
Geen diensthuis is dit,
/ maar de tempel van God!

UITLEG EN VERKONDIGING
lied 941 (gesproken)

“Waarom moest ik uw stem verstaan”
1.
Waarom moest ik uw stem verstaan?
Waarom, Heer, moet ik tot U gaan
zo ongewende paden?
Waarom bracht Gij / die onrust mij
in ’t bloed is dat genade?

2.
Gij maakt mij steeds meer vreemdeling.
Ontvreemdt Ge mij dan, ding voor ding,
al ’t oude en vertrouwde?
O blinde schrik, – / mijn God, mag ik
niet eens mijzelf behouden?

3.
Want ik zie voor mij kruis na kruis
mijn weg langs en geen enkel huis
waar ik nog rust zou vinden.
Kom ik zo echt / bij U terecht,
ben ik wel uw beminde?

4.
Spreek Gij dan in mijn hart en zeg,
dat het zo goed is, dat die weg
ook door uw Zoon gegaan is,
en dat uw land / naar alle kant
niet ver bij mij vandaan is.

orgelmuziek bij collecte: J. Brahms | “Herzliebster Jesu”
lied 858 (gezongen door mirjam)

“Vernieuw in ons, o God”
1.
Vernieuw in ons, o God,
uw liefde, lentelicht.
Herstel ons naar uw beeld en strijk
het kwaad uit ons gezicht.

2.
Beadem ons, o Geest,
met wonderlijke kracht,
dan opent zich het leven weer,
een bloem in volle pracht.

3.
Geef ons, o Christus, deel
aan levenslang geluk.
Gedoopt in U, een nieuw bestaan –
dat slaat geen dood meer stuk.

4.
Drie-enig God, vervul
wat U ons hebt beloofd,
na al ons zoeken U te zien,
dan staan wij oog in oog.

gezegend gaan
v Ga op weg, dag aan dag,
Houd moed, heb lief,
tot de morgen aanbreekt
dat alles licht zal zijn.
zegen
orgelspel: J.S. Bach | Fuga in c klein, BWV 546/2

DIENST VAN HET ANTWOORD

dank- en voorbeden, stil gebed, afgesloten met het Onze Vader
collectes: 1. kerk, 2. Stichting Eboo, Kenia
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. Stichting Eboo, Kenia
In Nairobi ligt Kibera, de grootste sloppenwijk van Afrika.
In de sloppenwijk is het voor kinderen niet vanzelfsprekend
om naar school te gaan. Gezinnen leven in grote armoede en
hebben geen geld voor school, schoolboeken, uniformen en
schoolschoenen. Stichting EBOO in Kenia zorgt ervoor dat
veel kinderen uit deze sloppenwijk wel naar school kunnen.
100% van het gedoneerde geld wordt hiervoor ingezet. De grote kracht achter deze stichting is Fenneke Dijkema. Bij het zien
van de armoede van deze kinderen wilde zij hen graag helpen.
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.

VOLGENDE VIERING:
De diensten blijven voorlopig uitsluitend online.
Zondag 14 maart | 4de zondag 40dagentijd
Hoflaankerk: Jurek Woller

