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VOORBEREIDING

orgelspel: J.S. Bach. Preludium in b klein, BWV 544/1
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.

kinderlied (filmpje van lotte)

“Toen ik naar mijn naaste zocht”

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

psalm van de zondag Judica – Doe mij recht
psalm 43: 1 en 3

“O god, kom mijn geding beslechten”

3.
O Here God, kom mij bevrijden,
zend mij uw waarheid en uw licht
die naar uw heil’ge berg mij leiden,
waar Gij mij woning wilt bereiden.
Geef dat ik door U opgericht
kom voor uw aangezicht.

gebed om barmhartigheid voor wie honger hebben
afgesloten met Kyrie 547 a

“Laten wij dan bidden”
Laten wij dan bidden,
in dit aardse dal.

gebed van zondag Judica
kinderproject: Levensweg

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

1.
O God, kom mijn geding beslechten,
verlos mij van wie U versmaadt.
Boosdoeners willen met mij rechten,
die niet aan trouw en waarheid hechten.
Doe mij ontkomen aan hun haat,
o Heer, mijn toeverlaat.

DIENST VAN HET WOORD

Kyrie eleison,
weest met ons begaan.

schriftlezing uit Johannes 12: 20-28
20 Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen
om God te aanbidden. 21 Zij gingen naar Filippus uit Betsaï
da in Galilea, en vroegen hem of ze Jezus konden ontmoeten.
22 Filippus ging dat tegen Andreas zeggen en samen gingen ze
naar Jezus. 23 Jezus zei: ‘De tijd is gekomen dat de Mensenzoon
tot majesteit wordt verheven. 24 Waarachtig, ik verzeker u: als
een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één
graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht.
25 Wie zijn leven liefheeft verliest het, maar wie in deze wereld
zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven. 26 Wie mij
dient moet mij volgen: waar ik ben zal ook mijn dienaar zijn,
en wie mij dient zal door de Vader geëerd worden.
27 Nu ben ik doodsbang. Wat moet ik zeggen? Vader, laat dit
ogenblik aan mij voorbijgaan? Maar hiervoor ben ik juist ge
komen. 28 Laat nu zien hoe groot uw naam is, Vader.’ Toen
klonk er een stem uit de hemel: ‘Ik heb mijn grootheid ge
toond en ik zal mijn grootheid weer tonen.’ 29 De mensen die
daar stonden en dit hoorden, zeiden: ‘Een donderslag!’ Maar
er waren er ook die zeiden dat het een engel was die tegen hem
gesproken had.

lied 767: 1, 5, 6 en 7

“De toekomst van de Heer is daar”
1. De toekomst van de Heer is daar
en voor zijn voeten uit
gaan vrede en rechtvaardigheid
als bruidegom en bruid.

5. Want groot zijt Gij en daden groot
zijn door uw hand gedaan;
het graan ontkiemt ternauwernood,
het sterft om op te staan.

6. Gij hebt de groeve toegedekt
waarin de korrel viel
om weer te worden opgewekt:
Adam met hart en ziel.

7. Nu is de dag van oogsten daar,
het hoogste van de tijd;
een koning als een korenaar
staat op in majesteit.

lied uit “Als de graankorrel sterft”
(paasoratorium van marijke de bruijne)

“Veertig dagen”

Veertig dagen nog tot Pasen,
tot de winter is gegaan
en het lengen van de dagen
kou en duister gaan verjagen
en het leven op zal staan
Veertig dagen, weken, jaren,
wachten, weten en ervaren
dat iets nieuws, verandering
met vreugd en moeite samenging.

UITLEG EN VERKONDIGING

Veertig jaren van een leven
zijn naar mensenmaat een tijd
om te leren en te delen
wat met moeite werd verkregen,
daardoor worden mensen vrij.
Veertig dagen, weken, jaren ...

lied (filmpje; sera noa en syb van der ploeg)

“Ik wil jou van harte dienen”
Ik wil jou van harte dienen
en als Christus voor je zijn.
Bid dat ik genade vind, dat
jij het ook voor mij kunt zijn.

Wij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast.
Naast elkaar als broers en zusters,
dragen wij elkanders last.

Ik zal Christus’ licht ontsteken,
als het duister jou omvangt.
Ik zal jou van vrede spreken,
waar je hart naar heeft verlangd.

Ik zal blij zijn als jij blij bent,
huilen om jouw droefenis.
Al mijn leeftocht met je delen,
tot de reis ten einde is.

Dan zal het volmaakte komen,
als wij zingend voor hem staan.
Als wij Christus’ weg van liefde
en van lijden zijn gegaan.
DIENST VAN HET ANTWOORD

dank- en voorbeden, stil gebed, afgesloten met het Onze Vader
collectes: 1. kerk, 2. Verenigde Protestantse Gemeente Curaçao
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. Verenigde Protestantse Gemeente Curaçao
Ook op Curaçao heerst het coronavirus. Door de maatregelen
om het aantal besmettingen te beperken, is het economische
en maatschappelijke leven eveneens beperkt. Hierdoor slaat
de armoede toe. De overheid neemt weinig initiatief. Arme
mensen zijn nu vooral afhankelijk van burgerinitiatieven. De
diaconie van de Verenigde Protestantse Gemeente Curaçao
deelt maandelijks voedselpakketten uit. Hierbij wordt geen
onderscheid gemaakt in geloof, geslacht of kleur.
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.
orgelspel tijdens collecte: J. Brahms | O Welt, ich muss dich lassen

Veertig dagen nog tot Pasen,
soms een tocht door de woestijn
om te leren en te vragen
hoe je duister kunt verjagen
om met Pasen klaar te zijn.
Veertig dagen, weken, jaren ...
gezegend gaan (staande)
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 b klein, BWV 544/2

VOLGENDE VIERING:
De diensten blijven voorlopig uitsluitend online.
Zondag 28 maart | Palmzondag
Hoflaankerk, 10 uur: ds Ilse Hogeweg

