Dienst zondagmiddag 10 januari 2021

Welkom!
Hartelijk welkom in de dienst(en) van de hervormde wijkgemeente Kralingen-West! Als
christelijke gemeente geloven we dat de boodschap van het evangelie van Jezus
Christus ook in 2021 relevant en cruciaal is. Bij God komt een mens Thuis!
De ochtenddiensten van de wijkgemeente beginnen om 10 uur. De ene week in gebouw
Pro Rege (Oudedijk 113) de andere week in de Hoflaankerk (Oudedijk 2).
Kijk op de website voor de locatie.
Elke zondagmiddag is er om 17 uur een dienst in de Hoflaankerk.
Voor vragen/ informatie over (activiteiten van) de gemeente, het christelijk geloof, doop,
belijdenis, lidmaatschap of voor een persoonlijk gesprek, neem contact op met de
predikant (vacature) of de scriba van de kerkenraad of spreek na de dienst iemand aan.
Komende kerkdiensten
(I.v.m. het Coronavirus worden de diensten uitgezonden via de kerkradio en het internet)
Zondag 17 januari
De ochtenddienst is om 10:00 in Pro Rege
Voorganger in deze dienst is ds. J.J. Hagendijk (Willige Langerak)
De middagdienst is om 17:00 in de Hoflaankerk
Voorganger in deze dienst is ds. Jac. Jongejan (H.I.Ambacht)

Predikant

Vacature

Pastoraal werker

Ad van ‘t Zelfde
Mail: ahvtzelfde@gmail.com / telefoon: 06 -26481288/ 0180– 424508

Kerkenraad

Huibert Verdoold (scriba)
Mail: scribaat@hervormdkralingenwest.nl / telefoon: 06-199 00 794

Internet / intranet

www.hervormdkralingenwest.nl / intranet.hervormdkralingenwest.nl

Liturgie zondagmiddag 10 januari 2021
Van harte welkom en een gezegend nieuwjaar gewenst!
Alle teksten van de liederen zijn op de gemeentebrief afgedrukt. Het is in de kerkzaal helaas niet mogelijk
hardop te zingen. Neuriën van de liederen kan wel.
Voorganger ds. E.E. Bouter (H.I. Ambacht) Orgel Wouter van der Wilt Voorzang Alida van Zwieten
Ouderling van dienst Jaap de Wit Gastheer Hans Snoei
We wensen u en jou een gezegende dienst.

- Inleidend orgelspel
- Welkom
- Zang: Psalm 99: 1, 2, 3 (Liedboek 2013)
1. God is koning, Hij / sticht zijn heerschappij.
2. God, die recht gebood, / is in Sion groot;
Volken hoor zijn stem. / Buig u, beef voor Hem,
van zijn troon belacht / Hij der volken macht.
die met macht gekroond / op de cherubs troont.
Hoog en zeer geducht, / heilig en doorlucht
Aarde, word bewogen, / beef voor zijn vermogen.
is uw naam, o Here; / laten zij die eren!
3. Niet op bruut geweld / hebt Ge uw macht gesteld.
Gij o koning, zegt: / Ik bemin het recht.
Onder uw beleid / heerst gerechtigheid;
uw verbond heeft leven / aan uw volk gegeven.
- Stil gebed
- Votum (Wijding aan God) en groet (God groet zijn gemeente)
- Zang: Psalm 99: 4, 5, 6 (Liedboek 2013)
4. Maak Hem altezaam / groot, verhef zijn naam.
5. Mozes trad in ’t licht / voor zijn aangezicht
Buig u voor Hem neer, / kniel voor Israëls Heer.
met Aäron saam, – / priesters in Gods naam.
Aan zijn voeten reik / Hem uw huldeblijk.
Ook verhief tot Hem / Samuël zijn stem.
Heilig, hoog in ere / is de Heer der heren.
Waar Hij werd aanbeden / schonk de Heer zijn vrede.
6. In een dichte wolk / sprak Hij tot zijn volk.
Wat Hij metterdaad / openbaarde, staat
in hun hart gegrift / als zijn heilig schrift.
’t Woord, door God gegeven, / is voor hen het leven.
- Lezing van de geloofsbelijdenis
Zang: Psalm 99: 7, 8 (Liedboek 2013)
7. Here onze God, / bitter was hun lot.
8. Maak Hem nu tezaam / groot, verhef zijn naam.
Gij hebt hen verhoord, / ja Gij gaf uw woord.
Buig u voor Hem neer, / Hij is onze Heer,
Uw vergiffenis / was voor hen gewis.
die met macht gekroond / op de Sion troont.
Gij zijt vol genade, / ook al wreekt Gij ’t kwade.
Houd Hem hoog in ere! / Heilig is de Here.
- Gebed
- Schriftlezing: Mattheus 24: 3-14, 36-51
3. Toen Hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar Hem toe toen zij alleen waren, en zeiden: Zeg ons, wanneer
zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld?
4. En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Pas op dat niemand u misleidt.
5. Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden.
6. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten
gebeuren, maar het is nog niet het einde.
7. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen
hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen.
8. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën.
9. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn
Naam.
10. En dan zullen er velen struikelen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten.
11. En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden.
12. En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen.
13. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.
14. En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan
zal het einde komen.
36. Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan Mijn Vader.
37. Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.
38. Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot aan
de dag waarop Noach de ark binnenging,
39. en het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen
zijn.
40. Dan zullen er twee op de akker zijn; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden.
41. Er zullen twee vrouwen malen met de molen; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden.
42. Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal.
43. Maar weet dit, dat als de heer des huizes geweten had in welke nachtwake de dief komen zou, hij waakzaam geweest
zou zijn, en niet in zijn huis zou hebben laten inbreken.
44. Weest ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen.
45. Wie is dan de trouwe en verstandige slaaf, die zijn heer over zijn personeel aangesteld heeft om hun het voedsel op
de juiste tijd te geven?
46. Zalig die slaaf die door zijn heer bij zijn komst zo handelend aangetroffen zal worden.
47. Voorwaar, Ik zeg u dat hij hem over al zijn bezittingen zal aanstellen.

48. Maar als die slechte slaaf in zijn hart zou zeggen: Mijn heer blijft nog lang weg,
49. en zou beginnen zijn medeslaven te slaan en te eten en te drinken met de dronkaards,
50. dan zal de heer van deze slaaf komen op een dag waarop hij hem niet verwacht en op een uur dat hij niet weet;
51. en hij zal hem in stukken houwen en hem doen delen in het lot van de huichelaars; daar zal gejammer zijn en
tandengeknars.
-Zang: Psalm 72: 3 (Liedboek 2013)
Heerse van zee tot zee zijn vrede,
van land tot land zijn lof,
de volken zullen tot hem treden,
zijn vijand likt het stof.
Tarsis en Scheba’s verre stranden,
breng hem uw overvloed.
Gij koningen van alle landen,
val deze heer te voet.
- Schriftlezing: Wijsheid van Jezus Sirach 24: 1-11
1 DE wijsheid prijst zichzelf, en in het midden van haar volk beroemt zij zich.
2 Zij doet haar mond open in de gemeente des Allerhoogsten, en beroemt zich in tegenwoordigheid van zijn kracht,
zeggende:
3 Ik ben van de mond des Allerhoogsten uitgegaan, en gelijk een nevel heb ik de aarde bedekt.
4 Ik heb mijn tent in de hoogste plaatsen opgeslagen, en mijn troon in een wolkkolom.
5 Ik alleen heb de rondte des hemels omgegaan, en heb in de diepte der afgronden gewandeld.
6 In de baren der zee, en op de ganse aarde, en bij alle volken en natiën heb ik bezittingen.
7 Bij deze allen heb ik rust gezocht, om in iemands erfenis te huis te zijn.
8 Toen beval mij de schepper aller dingen, en die mij geschapen heeft, deed mijn tent rusten, en zeide:
9 In Jakob zult gij uw tent opslaan, en te Jeruzalem zult gij erfgenaam zijn.
10 Vóór de wereld, van den beginne heeft hij mij geschapen, en tot in eeuwigheid neem ik niet af; in een heilige tabernakel
heb ik in zijn tegenwoordigheid gediend;
11 En zo ben ik in Sion bevestigd. In een geheiligde stad heeft hij mij insgelijks doen rusten, en in Jeruzalem is mijn macht.
- Verkondiging met als thema Signalen van de eindtijd?.
- Meditatief orgelspel, met aansluitend zang: Lied 751: 1, 2, 3, 4, 5 (Liedboek 2013)
1. De Heer verschijnt te middernacht!
2. Want ook als niemand naar Hem vraagt
3. Wie waakt er als een trouwe
Nu is nog alles stil,
noch in zijn dag gelooft,
knecht,
maar zalig hij die toch reeds wacht
zijn komst wordt door geen macht
zijn meester toegedaan,
en Hem begroeten wil.
vertraagd:
dat als de Heer komt om zijn recht
Hij heeft het zelf beloofd.
hij voor Hem kan bestaan?
4. Zijn onze lampen wel gereed
en branden ze wel goed,
zodat, als Christus binnentreedt,
Hij waardig wordt begroet?

5. De Heer verschijnt te middernacht!
Nu is nog alles stil...
zalig die toch geduldig wacht
en Hem begroeten wil.
- Dankgebed en voorbeden

- Collecte (in de kerk en digitaal)
1ste rondgang: Diaconie Stichting Coming Home (Daan en Debora de Groot)
Sinds 2008 werken Daan en Debora de Groot in Roemenië. Wat begon met een inloophuis is uitgegroeid tot meerdere
activiteiten die zich richten op de allerarmsten in en om Targu Mures.
Daarnaast heeft Daan Roman Works opgezet, om arbeid en werk te brengen in Targu Mures.
In september 2020 collecteerden we al voor het werk van leerkracht Irene die de ouders en kinderen helpt bij het
thuisonderwijs. Zie ook deze video over het werk van Ireen het afgelopen jaar. Omdat de scholen sinds oktober 2020 weer
dicht zijn in Roemenië willen we de collecte nu opnieuw bestemmen voor dit educatieproject.
Lees hier ook de nieuwsbrief van december 2020 van Stichting Coming Home vanuit Roemenie. Dankbaar kunnen ze
melden dat er 5 nieuwe bestuursleden gevonden zijn en dat ook het straatwerk en het werk van Roman Works ondanks de
corona pandemie goede voortgang kan hebben.
U kunt uw gift online overmaken via de volgende link: https://www.stichtingcominghome.nl/ook-weer-naar-school/ of
ook via rekeningnummer NL51 RABO 03 35 79 43 19 T.n.v.: Stichting Coming Home! gelabeld: ‘Ik help Ireen of natuurlijk
via de collectezakken in de kerk.
2de rondgang: Kerkrentmeesters
U kunt uw gift digitaal overmaken op NL38 RABO 03 73 72 38 81 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Kralingen inz Quotum
Collecten met als onderwerp Collecte HKW of via de volgende Tikkie:
https://tikkie.me/pay/d2kuqiknjmtho756ulp3
3. Ik heb mijn hoop gevestigd
op God de Heer die hoort.
Mijn hart, hoezeer onrustig,
wacht zijn verlossend woord.
Nog meer dan in de nachten
wachters het morgenlicht,
blijf ik, o Heer, verwachten
uw lichtend aangezicht.

- Zang: Psalm 130: 3, 4 (Liedboek 2013)
4. Gij al Gods bondgenoten,
zie naar zijn toekomst uit!
De Heer is vast besloten
tot goedertierenheid!
Hoort aan de goede tijding:
Hij geeft in zijn geduld
aan Israël bevrijding
van onrecht en van schuld.
- Zegen
- Uitleidend orgelspel en groeten aan de deur

Om mee te leven: geboorte Johanna Germaine
Op vrijdag 1 januari zijn ouders Joran en Annejet
Hendriks-Heijboer en broertje Berend verblijd met de
geboorte van dochter en zusje Johanna Germaine, met
roepnaam Johanna. Het babykaartje moet nog gedrukt
worden, maar komt als deze klaar is onze kant op. We
wensen de ouders en Berend Gods zegen en wensen
ze een mooie tijd. Zie intranet voor de adresgegevens.

Zegels sparen t.b.v. Boodschappenpakket actie
Plus supermarkt
Het is weer zover: tot en met zaterdag 30 januari 2021
kan er bij de Plus weer gespaard worden voor een
boodschappenpakket. Mocht u niets met de zegels
doen of heeft u er aan het einde van de
periode over, wilt u ze dan doorgeven? Met elkaar
sparen we een aantal pakketten bij elkaar, die in
februari uitgedeeld worden aan mensen met een
minimuminkomen. Doet u mee? De zegels kunnen
worden ingeleverd bij Thea Vlot, Ageeth Palland en
Teuny Nagel. Voor meer informatie: Teuny Nagel,
teuny@ijsselmolen.nl of 0644334738
Collecte Stichting Coming Home (Daan en Debora
de Groot)
Deze en volgende week zondag collecteren we voor
Stichting Coming Home van Daan en Debora de
Groot in Roemenië. Specifiek collecteren we voor
Help Ireen lesgeven! in een tijd dat de scholen in
Roemenië sinds oktober 2020 gesloten zijn. Juist
kinderen uit kwetsbare en gediscrimineerde groepen
hebben nauwelijks toegang tot digitaal onderwijs en
hebben zodoende al maanden geen onderwijs
gekregen.

Kerkdiensten tijdens de lockdown-periode
Precies 500 jaar geleden – in 1520 – schreef de
reformator Maarten Luther "De vrijheid van een
Christen". Daarin staan twee stellingen centraal:
- Een christen is een vrij heer over alle dingen en
niemands onderdaan;
- Een christen is een dienstbare knecht van alle dingen
en ieders onderdaan
Een christen is innerlijk vrij: ‘Een gerechtvaardigd
christen leeft slechts van zijn geloof’ (Romeinen 1:17).
Er is één doel voor de christen: zich met alle kracht
inspannen dat het Woord en Christus gestalte in hem
en haar krijgt. Tegelijk leeft de ‘uiterlijke’ mens het
goede christelijke leven, om zo de naaste te dienen of
zich in vrijheid naar zijn wil te voegen. Dat dienen
betekent volgens Luther bijvoorbeeld geen aanstoot
geven en ook de overheid uit liefde en vrijheid dienen.
Afgelopen vrijdag heeft de kerkenraad een mail
uitgestuurd waarin we bovenstaande hebben
toegepast op de invulling van onze diensten. Voor een
uitgebreide toelichting verwijzen we graag naar deze
mail. Hieronder volgt hoe onze diensten er de
komende week uitzien:
Zondag 10 januari
10u – Onlinedienst vanuit Hoflaankerk. In kerkzaal met
beperkte groep mee te maken. Aanmelden nodig!
17u – Onlinedienst vanuit Hoflaankerk. In kerkzaal met
beperkte groep mee te maken. Geen aanmelding
nodig.
Zondag 17 januari
10u – Onlinedienst vanuit Pro Rege. Met 2 of 3
gemeenteleden
17u – Onlinedienst vanuit Hoflaankerk. In kerkzaal met
beperkte groep mee te maken. Geen aanmelding
nodig.
Agenda
* Dinsdag 12 januari vanaf 20:15: Gebedsmoment (via
Zoom)
* Donderdag 21 januari om 20.00u: Hoop in Kralingen!

In een bericht aan onze gemeente schrijft Daan:
“[…] Zojuist hebben we nog een nieuwsbrief
verzonden, daarin staan ook actuele gebeds- en
dankpunten.
We gaan weer proberen in Nederland te geraken dit
jaar. Jullie staan op de lijst om te bezoeken maar de
laatste keren ging het niet lukken. Hopelijk wordt het
in de loop van het jaar weer wat makkelijker allemaal.
Groeten aan de gemeente van Kralingen-West en tot
horens.
Hartelijke groet,
Daan de Groot”

