PROTESTANTSE GEMEENTE WASSENAAR
ZONDAG 14 FEBRUARI
Voorganger: ds. Esther de Paauw
Organist: Rijk Jansen
Zang: Anneke Jansen

Klokluiden
Orgelspel Lied 31a – bewerking Rijk Jansen
Welkom en mededelingen
Lied 31a: 1, 3 en 4
1. Mijn toevlucht is de Here God,
hoog, als een vesting op een rots,
verheft Hij zich boven de landen,
Hij kent mijn wegen, kent het net
dat om mij heen is uitgezet
mijn geest beveel ik in uw handen.
3. Ik loof U Heer, in mijn verdriet
ontbreekt het aan vertroosting niet,
U schenkt uw kinderen bescherming,
wij zijn in al ons bitter leed
het volk dat zich gedragen
weet door uw nabijheid en ontferming.
4. O schepper die mijn schutse zijt,
ik lijd onder vijandigheid,
mijn angsten kent U en mijn zorgen –
uw goedheid is mijn toeverlaat,
uw trouw de vriend die met mij gaat,
ik juich, ik ben in U geborgen.
Votum en groet:
vg:
Onze hulp is in de naam van de Heer
gm:
die hemel en aarde gemaakt heeft
vg:
die trouw houdt in eeuwigheid
gm:
en niet laat varen het werk van zijn handen.
vg:
Genade zij u en vrede van
God, onze Vader en van
Jezus Christus de Heer, door de Heilige Geest
gm:
Amen

Gebed
Loflied 214: 1, 2, 4 en 7
1. Het licht dat weer opnieuw begon,
de dag, de pas ontwaakte zon,
verhogen Hem die boven is
en die alleen te loven is.
2. Hef op uw hart en uw gelaat
gelijk het licht dat opengaat,
wees als de engelen bereid,
wijd God uw ganse levenstijd!
4. En laat uw licht als hemellicht
schijnen voor ieders aangezicht,
zodat het ieder helder is
dat God uw licht, uw helper is.
7. Nu dan het licht verrezen is,
loof Hem die ’t eeuwig wezen is
en houd u voor de dag bereid
dat Hij verschijnt in heerlijkheid.
Bijbellezing: 2 Koningen 5: 1-19
Lied: 350: 1, 3 en 4
1. Het water van de grote vloed
en van de zee zo rood als bloed,
dat is de aardse moederschoot,
dat is de diepte van de dood.
3. Tot ondergang zijn wij gedoemd,
als God ons niet bij name noemt,
maar God-zij-dank, Hij doet ons gaan
door ’t water van de doodsjordaan.

4.Wij staan geschreven in zijn hand,
Hij voert ons naar ’t beloofde land.
Als kinderen gaan wij zingend voort,
de Vader is het die ons hoort.
Bijbellezing: 2 Koningen 5: 20-27
Lied 350: 6 en 7
6. Naäman, nu niet meer onrein,
mag onder uw beminden zijn.
Ja, alle volken zijn in tel
bij U, o God van Israël!
7. Gij heft de aarde aan het licht
door diepte heen en door gericht,
eens zal zij bloeien als een roos,
een dal van rozen, zondeloos!
Overdenking
Orgelimprovisatie
Gebeden – stil gebed – onze Vader
Lied 517: 1, 3 en 4
1. Christus, uit God geboren
vóór alle eeuwigheid,
komt ons als woord ter ore,
verschijnt in onze tijd,
een ster, die alle sterren
te boven gaat, hen verre
en glansrijk overstraalt.
3. U kennen doet ons bloeien,
uw liefde doet ons goed.

Wanneer wij in U groeien
smaakt elke dag ons zoet.
Wij dorsten heel ons leven
om ons aan U te geven.
Kom ons dan tegemoet!
5. Wij sterven aan uw goedheid,
die ons het leven geeft.
De oude mens moet heengaan,
de nieuwe Adam leeft.
Vernieuw ons doen en denken,
dat wij ons aan U schenken,
ons hart al bij U leeft.
Zegen
Orgelspel: W. Mathias - Processional
---

Collectes
De diaconale collecte is bestemd voor: Kwetsbare vrouwen en
kinderen in Oeganda (Kerk in Actie)
Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar
armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Door de
jarenlange oorlog zijn vrouwen en mannen getraumatiseerd, konden
kinderen niet of nauwelijks naar school en kunnen gezinnen moeilijk
rondkomen.
Moeders hebben moeite hun kinderrijke gezin iedere dag weer van
eten te voorzien, zeker als hun mannen door overmatig drankgebruik
gewelddadig zijn. Medewerkers van Mothers’ Union, het
vrouwennetwerk van de Orthodoxe Kerk, bezoeken deze vrouwen en
bouwen een vertrouwensband op. Wat zijn hun grootste
uitdagingen? Geweld, gebrek aan inkomsten of isolement? Samen
werken ze aan verbetering. Zo zorgt Mothers’ Union voor zaaigoed,
zodat moeders zelf in hun inkomsten kunnen voorzien en maken zij
moeilijke onderwerpen als huiselijk geweld en drankgebruik
bespreekbaar. Zo worden kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda
sterker.
Voor verdere informatie verwijzen wij naar hun website
www.kerkinactie.nl en kijk onder projecten, nr. W 00009068.

- U kunt via www.skgcollect.nl/97 een bijdrage doen (iDeal)
- U kunt uw gift ook overmaken op rekeningnummer NL34 RABO
0373 7321 98 t.n.v. Protestantse
Gemeente te Wassenaar inzake Kerkelijke activiteiten
De tweede collecte is voor de kerk
- via de Scipio-App kunt (via Incasso) een collecte-tegoed kopen en
vanuit dit tegoed een
De collectes zullen verdeeld worden over diaconie en kerk

