Protestants Kralingen

Kana
Pro Rege, zondag 16 januari 2022
10 uur, online
derde zondag van Epifanie
•  voorganger: ds Ilse Hogeweg •  ouderling: Laurens van der Ziel •  diaken:Leonard de Vos • lector: Pim van Loon • orgel: Anna den Hertog-Karpenko •  zangers: Elly
Polhuis, Marieke Bukman, Mirjam van den Hoek, Sipke Sels •  techniek: Johan Louwerse en Wouter van der Bas • koster: Arie van Dijk •  Deze viering is te beluisteren op
kerkomroep.nl en live te zien via de websitepagina protestantskralingen.nl/vieringen.
VOORBEREIDING

muziek:
Carl Reinecke | Die Hochzeit zu Kana (uit Biblische Bilder, opus 220)
welkom en mededelingen door de ouderling

gebed om ontferming
gloria lied 308A

“Gloria in excelsis”
DIENST VAN HET WOORD

stilte

gebed van derde zondag van Epifanie

bemoediging en drempelgebed
v Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
Schepper van hemel en aarde
U hebt ons uw licht gegeven
Jezus Messias, uw Zoon.
Zoveel mensen zijn op zoek
naar licht, naar hoop,
naar de richting in hun leven.
Wij bidden U:
kom ons tegemoet
mensen, die in duister tasten,
mensen, die in droefheid hun weg gaan.
Laat ons Jezus Christus zien,
goed nieuws voor deze wereld,
troostend licht
voor onze ogen
uw vrede, uw liefde.
a Amen

met de kinderen

profetenlezing Jesaja 62: 1-5
1 Omwille van Sion zal ik niet zwijgen,
omwille van Jeruzalem ben ik niet stil,
totdat het licht van haar gerechtigheid daagt
en de fakkel van haar redding brandt.
2 Alle volken zullen je gerechtigheid zien,
alle koningen je luister.
Men zal je noemen bij een nieuwe naam
die de heer zelf heeft bepaald.
3 Je zult een schitterende kroon zijn
in de hand van de heer,
een koninklijke tulband
in de hand van je God.
4 Men noemt je niet langer Verlatene
en je land niet langer Troosteloos oord,
maar je zult heten Mijn verlangen
en je land Gehuwde.
Want de heer verlangt naar jou
en je land wordt ten huwelijk genomen.
5 Zoals een jongeman een meisje tot vrouw neemt,
zo zullen jouw zonen jou ten huwelijk nemen,
en zoals de bruidegom zich verheugt over zijn bruid,
zo zal je God zich over jou verheugen.

psalm 66A

lied 790

lied 568A

“Ubi caritas”

“Jubilate Deo”

“Hoog als de hemel de liefde”

evangelielezing Johannes 2: 1-11
1  Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De
moeder van Jezus was er, 2  en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. 3  Toen de wijn bijna op was,
zei de moeder van Jezus tegen Hem: ‘Ze hebben geen wijn
meer.’ 4  ‘Vrouw, wat wilt u van Me?’ zei Jezus. ‘Mijn tijd is nog
niet gekomen.’ 5  Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan:
‘Doe maar wat Hij jullie zegt, wat het ook is.’ 6  Nu stonden
daar voor het Joodse reinigingsritueel zes stenen watervaten,
elk met een inhoud van twee à drie metrete. 7  Jezus zei tegen
de bedienden: ‘Vul de vaten met water.’ Ze vulden ze tot de
rand. 8  Toen zei Hij: ‘Schep er nu wat uit, en breng dat naar
de ceremoniemeester.’ Dat deden ze. 9  En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was, proefde – hij wist
niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden wisten het wel – riep hij de bruidegom
10  en zei tegen hem: ‘Iedereen zet zijn gasten eerst de goede
wijn voor en als ze dronken zijn de minder goede. Maar u hebt
de beste wijn tot nu bewaard!’ 11  Dit heeft Jezus in Kana, in
Galilea, gedaan als eerste teken; Hij toonde zo zijn grootheid
en zijn leerlingen geloofden in Hem.

Muziek tijdens collecte:
J.S. Bach | Der Gott, der mir hat versprochen (uit Cantata BWV 13
“Meine Seufzer, meine Tränen”)
lied 880

“Het leven op aarde is vreugde en rijkdom”
zending en zegen,
beaamd met 431 c

“Amen, amen, amen”
muziek:
G.F. Händel | Alla Hornpipe uit “Water Music”

lied 339 A

“U komt de lof toe”
UITLEG EN VERKONDIGING
lied 858

“Vernieuw in ons, o God”
DIENST VAN HET ANTWOORD

dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
collecte: 1, Kerk, 2. Fonds Bijzondere Noden Rotterdam
ad 1, kerk.  De eerste collecte is om onze kerkelijke gemeenschap in stand te houden. Het rekeningnummer van de
kerkrentmeesters is NL57 INGB 0000 3545 96 t.n.v. Gereformeerde kerk van Kralingen. De hervormde en gereformeerde
kerkrentmeesters verdelen de opbrengst.
ad 2, Fonds Bijzondere Noden Rotterdam. Jaarlijks komen
duizenden Rotterdamse huishoudens in een urgente financiële noodsituatie terecht. Bestaande wettelijke en gemeentelijke
voorzieningen kunnen niet in alle gevallen of snel een oplossing bieden. Als mensen tussen wal en schip dreigen te vallen
kan FBNR bijspringen met een (eenmalige) gift. FBNR heeft
in de coronatijd extra acties ondernomen om oplossingen te
vinden in schrijnende situaties.
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. bovenstaand collectedoel
en de datum. U kunt dit natuurlijk heel gemakkelijk doen via
de Appostel app.

VOLGENDE VIERING:
– online? –

Zondag 23 januari, 10.00 uur
opnieuw in Pro Rege
zr Cynthia Haaswijk (EBG)

INFORMATIE OVER DE GEMEENTE:
kerkblad: Caleidoscoop | website: protestantskralingen.nl
via de website kunt u zich abonneren op de e-mailnieuwsbrief

predikanten:

ds Ilse Hogeweg | t: (010) 435 41 44 | e: i.hogeweg@protestantskralingen.nl
ds Marianne Bogaard | t: (010) 737 04 55 | e: m.bogaard@protestantskralingen.nl

