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Noodhulp slachtoffers aardbeving 
 

Turkije en Syrië zijn getroffen door twee allesverwoestende 
aardbevingen, gevolgd door een groot aantal naschokken. 
Duizenden mensen hebben de ramp niet overleefd en dat aantal 
loopt steeds verder op. Daarnaast zijn er enorm veel gewonden 
en heel veel gebouwen zijn ingestort. 
Kerk in Actie roept ook de diaconie van ‘de Graankorrel’ op te 
collecteren voor de slachtoffers van de aardbeving. Kerk in Actie 
is weliswaar onderdeel van Giro555, maar omdat Kerk in Actie 
al jarenlang actief is in Syrië en er goede contacten met Syrische 
kerken bestaan, is direct begonnen met een noodhulpactie voor 
de slachtoffers. Via lokale kerken kan hulp op de juiste plek 
worden geboden. En die hulp is nu dringend nodig. Kerken 
vangen zoveel mogelijk mensen op en voorzien hen van 
maaltijden, medicijnen en dekens. Anderen krijgen dakzeilen 
waarmee ze zich in hun beschadigde onderkomens zo goed 
mogelijk kunnen beschermen tegen neerslag en kou. 
 

Volgende week collecteren we tijdens de zondagsdienst voor 
de zwaar getroffen bevolking van Syrië. Doe mee en geef!  
 

Hoe stervenskoud de dagen 

als bruut de aarde beeft; 
de nachten stikvol vragen: 
neemt God meer dan Hij geeft? 

Is dit wat hij bedoelde  

toen Hij de wereld schiep? 

Dat Hij toen niet voorvoelde  

de pijn, zo fel, zo diep… 

 

Is God soms niet almachtig, 
niet werkelijk in staat 
om wereldwijd daadkrachtig 

te weren wat ons schaadt? 

 

Dit ene mag ik hopen: 
de hemel voert een strijd, 
wrikt dichte deuren open - 
zendt hulp, verlost, bevrijdt. 
 

(A.F. Troost) 
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Welkom en mededelingen 
 

VOORBEREIDING 
 

Moment van stilte  
 

V:  De Heer zij met u. 
G:  Ook met u zij de Heer. 
V:  Onze hulp is in de naam des Heren 

G:  die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 

Drempelgebed 
 

Zingen: Lied 84 (tekst H. Vuijk) 
 

1  Hoe diep is mijn verlangen, Heer, 
hoe groot mijn heimwee, God mijn Heer, 
naar de gastvrijheid van uw woning. 
Zoals een mus uw huis vertrouwt, 
de zwaluw er zijn nestje bouwt, 
zo vind ik rust bij U, mijn Koning. 
Wie altijd bij U wonen mag, 
die prijst uw naam van dag tot dag. 

 

2  Geluk voor hem die al zijn kracht 
en toekomst slechts van U verwacht, 
hij gaat gerust op ’s Heren wegen; 
en gaan die door een gortdroog dal, 
U maakt dat hij er vinden zal 
bronnen van rust en milde regen. 
Straks haalt hij daar de kracht vandaan 

om naar uw huis op weg te gaan. 
 

3  Almachtig God, hoor mijn gebed, 
U, zon en schild, U die ons redt, 
bewijs de koning uw genade. 
Geen enkel doel begeer ik meer 
dan bij U kind-aan-huis zijn, Heer. 
Met goedheid wilt U overladen 

wie eerlijk op uw wegen gaat, 
op U vertrouwt met woord en daad.  
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Kyriegebed,  
 door gemeente beantwoord met gezongen ‘Kyrie eleison’ 
 

Zingen: Glorialied 103c vers 1, 3 en 5  
 

1  Loof de koning, heel mijn wezen, 
gij bestaat in zijn geduld, 
want uw leven is genezen 

en vergeven is uw schuld. 
Loof de koning, loof de koning, 
tot gij Hem ontmoeten zult. 

 

3  Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, 
Hij kent onze broze kracht. 
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons 
van de boze en zijn macht. 
Loof uw Heiland, loof uw Heiland, 
die het licht is in de nacht. 

 

5  Engelen, zing ja en amen 

met de koning oog in oog! 
Zon en maan, buig u tezamen 

en gij sterren hemelhoog! 
Loof uw Schepper, loof uw Schepper, 
loof Hem, die het al bewoog! 

 

DIENST VAN HET WOORD 
 

Gebed bij de opening van de Schrift 
 

Eerste lezing: Exodus 2: 1-10 

 

1Een man uit de stam Levi trouwde met een vrouw uit diezelfde 
stam. 2Zij werd zwanger en bracht een zoon ter wereld. Ze zag 
hoe mooi het kind was en hield het verborgen, drie maanden 
lang. 3Toen ze geen kans zag haar zoon nog langer verborgen te 
houden, nam ze een mand van papyrus, bestreek die met pek en 
teer, legde het kind erin en zette de mand tussen het riet langs de 
oever van de Nijl. 4De zus van het kind ging een eind verderop 
staan, om te zien wat er met hem zou gebeuren. 
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5Even later kwam de dochter van de farao naar de Nijl om te 
baden, terwijl haar dienaressen langs de rivier heen en weer 
liepen. Zij ontdekte de mand tussen het riet en liet die door een 
van haar slavinnen halen. 6Ze maakte de mand open en zag 
daarin het kind. Het jongetje huilde, en vol medelijden zei ze: 
‘Dat moet een Hebreeuws kind zijn.’ 7Toen kwam de zus van het 
kind haar vragen: ‘Zal ik bij de Hebreeuwse vrouwen een 
voedster gaan zoeken om het kind voor u te voeden?’ 8‘Ja, doe 
dat maar,’ antwoordde de dochter van de farao, waarop het 
meisje de moeder van het kind ging halen. 9De dochter van de 
farao zei tegen de vrouw: ‘Neem dit kind mee en voed het voor 
me. Ik zal u ervoor betalen.’ De vrouw nam het kind mee en 
voedde het. 10Toen het groot genoeg was, bracht ze het naar de 
dochter van de farao. Deze nam het kind aan als haar eigen zoon. 
Ze noemde hem Mozes, ‘want,’ zei ze, ‘ik heb hem uit het water 
gehaald.’ 

 

Zingen: Lied 362 vers 1 en 3  
 

1  Hij die gesproken heeft een woord dat gáát, 
een tocht door de woestijn, een weg ten leven, 
een spoor van licht dat als een handschrift staat 
tegen de zwartste hemel aangeschreven: 
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad, 
Hij roept ons aan: ‘Ik zal jou niet begeven’. 

 

3  Van U is deze wereld, deze tijd. 
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken. 
Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid, 
uw woord de bron waaruit wij willen drinken. 
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt – 

dat wij niet in vertwijfeling verzinken. 
 

Tweede lezing: Handelingen 5: 27-32  
 

27Ze namen de apostelen mee en leidden hen voor het Sanhedrin. 
De hogepriester begon het verhoor met de vraag: 28‘Hebben wij u 
niet nadrukkelijk verboden die naam nog te gebruiken en er 
onderricht over te geven? En toch verspreidt u uw leer in heel 
Jeruzalem en stelt u ons aansprakelijk voor de dood van die 
man.’ 29Petrus en de andere apostelen antwoordden: ‘Men moet 
God meer gehoorzamen dan mensen.  
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30De God van onze voorouders heeft Jezus weer tot leven 
gewekt, nadat u Hem had vermoord door Hem aan een kruishout 
te hangen. 31God heeft Hem een plaats gegeven aan zijn 
rechterhand, Hem tot leidsman en redder verheven om Israël tot 
inkeer te brengen en het zijn zonden te vergeven. 32Daarvan 
getuigen wij, en daarvan getuigt ook de heilige Geest, die God 
geschonken heeft aan wie Hem gehoorzamen.’ 

 

Zingen: Lied 835 vers 1 

 

1  Jezus, ga ons voor 
deze wereld door, 
en U volgend op uw schreden 

gaan wij moedig met U mede. 
Leid ons aan uw hand 

naar het vaderland. 
 

Verkondiging 
 

Zingen: Lied 974 vers 1, 3 en 5 (op melodie van Lied 704) 
 

1  Maak ons uw liefde, God, 
tot opmaat van het leven! 
Wij zijn geroepen om 

haar zingend door te geven. 
De wereld zegt ons niet 
de goede woorden aan. 
Vernieuw ons hart en doe 
ons uw beleid verstaan. 

 

3  Elkaar bidden wij toe: 
volhard in het geloven, 
verlies uw vreugde niet 
en kom uw pijn te boven. 
Laat lichten uw gezicht 
over de duisternis 
waarin de ander in 

gemis gevangen is. 
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 5  God, laat geen mensenkind 

uit uw ontferming vallen. 
Weer met uw ruime hart 
het kwade van ons allen. 
Gij zijt te goeder trouw 

geweest van het begin. 
Vasthoudend blijft Gij tot 
uw liefde overwint. 

 

Gebeden 
 

Collecte  
 

De opbrengst van de eerste collecte is bestemd voor Noodhulp 
in Oekraïne, De tweede collecte is voor de kerk. 
 

De oorlog in Oekraïne duurt voort en betekent onbeschrijflijk 
leed voor de mensen daar. Ons hart gaat naar hen uit! Miljoenen 
mensen zijn ontheemd, van huis en haard verdreven. Nu in deze 
winter de elektriciteit steeds uitvalt, krijgt de bevolking het 
steeds moeilijker.  
Kerk in Actie werkt samen met kerken en christelijke 
organisaties die de meest kwetsbare mensen helpen met o.a. 
voedsel, medicijnen en onderdak. Onze hulp daarbij blijft 
dringend nodig! Van harte aanbevolen. 

 

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar: 
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel  
te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Oekraïne’. 
Uw bijdrage aan de tweede collecte kunt u ook overmaken naar:  
NL14INGB0000524441 t.n.v. Prot. Gemeente de Graankorrel  
te ’s-Graveland, o.v.v. ‘dienst 19 februari’. 

 

Slotgedachte  
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Zingen: Slotlied 605 vers 1 t/m 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  De toekomst is al gaande, 
schept doorgang door de vloed, 
dwars door het ongebaande 
een pad dat voortgaan doet. 

 

3  De toekomst is al gaande, 
een bron in de woestijn 

zingt tegen het vergaan in: 
de dood zal niet meer zijn. 

 

4  De toekomst is al gaande, 
verborgen en gezien, 
een stem die te verstaan is, 
een God die draagt en dient. 

 

5  De toekomst houdt ons gaande, 
voert ondanks tegenstand 

ons uit het doods bestaande 
naar nieuw, bewoonbaar land. 

 

Wegzending en zegen,  
 door gemeente beantwoord met gezongen ‘Amen’ 


