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Gij hebt dit broze bestaan gewild



Protestantse Gemeente Kralingen 
Hoflaankerk, 8 februari 2015

orgelspel, muziek van Sigfrid Karg-Elert / Max Reger: 
‘Gott des Himmels und der Erden’ 

voor de dienst oefenen van lied 920:
‘Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild’
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VOORBEREIDING

verwelkoming en mededelingen door de ouderling

stilte, bemoediging en drempelgebed (zittende): 

v Onze hulp is in de Naam van de Heer
allen die hemel en aarde gemaakt heeft.
 Eeuwige, onze God
 wij, die U nooit hebben gezien
 zie ons hier staan



»

 wij, die van U hebben gehoord
 hoor Gij ons aan
 uw Naam is, dat Gij mensen helpt
 wees onze hulp
 en dat Gij alles hebt gemaakt
 maak alles nieuw
 en dat Gij ons bij name kent
 leer ons U kennen
 die Bron van leven wordt genoemd
 doe ons weer leven



 die hebt gezegd: Ik zal er zijn
 wees hier aanwezig
 amen.

zingen aanvangslied 210 (staande):
‘God van hemel, zee en aarde’   
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gebed om ontferming, 
beantwoord door 367-d

zingen glorialied 864: 1, 3, 4 en 5 (staande)
‘Laat ons de Heer lofzingen’
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DIENST VAN HET WOORD

gebed van deze zondag

zingen met de kinderen:
(tekst: Piet van Midden | melodie lied 512)
‘Wij gaan voor even uit elkaar’

(na het zingen gaan de kinderen naar de kindernevendienst)
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1   Wij   gaan voor   e  -  ven     uit      el  -  kaar

 en         de  -  len    nu   het      licht

 dat   licht  ver - telt    ons    iets   van  God

 op    Hem zijn   wij     ge  -  richt.



»

2  Wij     ge  -  ven Gods ver  -  ha   -   len door:

  en        wie   zich     o  -  pen  -  stelt

  er  -  vaart mis-schien een beet - je    licht

 door  wat    er  wordt ver  -  teld.
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3 Straks zoe - ken wij     el  -  kaar   weer  op

 en         elk  heeft zijn   ver  -  haal.

 het   licht  ver-bindt  ons    met    el  -  kaar:

 het      is   voor    al  -  le  -  maal.
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schriftlezing: 2 Koningen 4: 8-37
8 Op zekere dag kwam Elisa door Sunem. Daar woonde een 
voorname vrouw die hem dringend uitnodigde om te komen 
eten. Van toen af aan ging hij elke keer als hij langs Sunem 
kwam bij haar eten. 9 De vrouw zei tegen haar man: ‘Die gods-
man die telkens bij ons op bezoek komt, is beslist heilig. 10 La-
ten we op het dak van ons huis een kamer voor hem maken 
en daar een bed, een tafel, een stoel en een lamp neerzetten, 
dan kan hij zich daar terugtrekken als hij bij ons komt.’
11 Toen Elisa op een dag weer door Sunem kwam, onderbrak 
hij zijn reis en ging rusten in het voor hem ingerichte ver-
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trek. 12 Hij vroeg zijn knecht Gechazi de gastvrouw te roepen. 
Toen de vrouw op Gechazi’s verzoek naar boven was gekomen 
13  zei Elisa tegen Gechazi: ‘Vraag haar wat we voor haar kun-
nen doen in ruil voor alle moeite die zij zich voor ons getroost 
heeft. Kunnen we voor haar bij de koning pleiten, of bij de be-
velhebber van het leger?’ Maar de vrouw antwoordde: ‘Ik leef 
te midden van mijn eigen volk.’ 14 Weer vroeg Elisa: ‘Kan ik 
echt niets voor haar doen?’ en Gechazi antwoordde: ‘Jawel, ze 
heeft geen zoon, en haar man is al oud.’ 15 Toen zei Elisa: ‘Roep 
haar binnen.’ Gechazi riep haar, de vrouw kwam in de deur-
opening staan 16 en Elisa zei tegen haar: ‘Vandaag over een 
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jaar zult u een zoon in uw armen houden.’ ‘Nee, waarde gods-
man,’ antwoordde ze, ‘spiegelt u me toch niets voor.’ 17 Maar 
de vrouw werd zwanger en precies een jaar later baarde ze 
een zoon, zoals Elisa had voorzegd.
18 Het kind groeide op. Op zekere dag, toen hij was gaan kijken 
bij zijn vader, die met de maaiers op het land was, 19 riep hij 
plotseling uit: ‘Mijn hoofd! Mijn hoofd!’ De vader beval een 
knecht de jongen naar zijn moeder te brengen. 20 De knecht 
nam hem op en droeg hem naar zijn moeder. Zij hield hem op 
haar schoot, maar tegen het middaguur stierf hij. 21 Toen ging 
ze naar boven, legde de jongen op het bed van de godsman 
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en sloot de deur van het vertrek. Daarna ging ze naar buiten 
22 en riep tegen haar man: ‘Stuur me een van de knechten met 
een ezelin! Ik wil zo snel mogelijk naar de godsman, maar ik 
kom direct weer terug.’ 23 ‘Waarom zou je naar de godsman 
gaan?’ vroeg hij. ‘Het is toch geen nieuwemaan vandaag, en 
ook geen sabbat?’ ‘Laat me nu maar,’ zei ze. 24 Ze zadelde de 
ezelin en zei tegen de knecht: ‘Drijf de ezelin zonder ophou-
den aan, tot ik zeg dat je halt kunt houden.’
25 Zo ging ze op weg naar Elisa, die op de Karmel verbleef. 
Toen de godsman haar zag aankomen, zei hij tegen zijn knecht 
Gechazi: ‘Kijk, daar heb je de vrouw uit Sunem. 26 Ga haar 
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vlug tegemoet en vraag hoe het met haar gaat, en met haar 
man en haar zoon.’ De vrouw antwoordde dat het goed ging, 
27 maar toen ze bij de godsman op de berg aankwam, greep 
ze zijn voeten vast. Gechazi liep op haar toe om haar weg te 
jagen, maar de godsman zei: ‘Laat haar maar, ze heeft ver-
driet. En ik wist daar niets van, de heer heeft het voor mij 
verborgen gehouden.’ 28 Toen zei de vrouw: ‘Heb ik u soms om 
een zoon gevraagd? Heb ik niet gezegd dat u geen valse hoop 
moest wekken?’ 29 Hierop zei Elisa tegen Gechazi: ‘Neem mijn 
staf en ga er zo snel mogelijk naartoe. Als je iemand tegen-
komt, groet hem dan niet. Als iemand jou groet, zeg dan 
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niets terug. Je moet mijn staf op de jongen leggen.’ 30 Maar de 
moeder van de jongen zei: ‘Zo waar de heer leeft, en zo waar 
u leeft, ik ga niet zonder u.’ Toen stond Elisa op en ging met 
haar mee.
31 Gechazi was hun vooruitgegaan en had de staf op de jon-
gen gelegd, maar die had geen teken van leven gegeven. Hij 
keerde terug en vertelde Elisa dat de jongen niet wakker was 
geworden. 32 Toen Elisa zelf bij het huis aankwam, zag hij de 
jongen dood op zijn eigen bed liggen. 33 Hij ging de kamer 
binnen en sloot de deur achter zich. Toen bad hij tot de heer. 
34 Daarna liep hij naar het bed toe en ging boven op het 
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kind liggen, met zijn mond op zijn mond, zijn ogen op zijn 
ogen en zijn handpalmen op zijn handpalmen. Zo bleef hij 
over het kind uitgestrekt liggen tot het lichaam weer warm 
werd. 35 Toen kwam hij overeind, liep door de kamer heen en 
weer, en strekte zich nogmaals over het kind uit. Uiteindelijk 
niesde de jongen wel zeven keer, en opende zijn ogen. 36 ‘Roep 
de moeder,’ riep Elisa tegen Gechazi. Gechazi waarschuwde 
haar, en toen ze boven kwam zei Elisa: ‘U kunt uw zoon mee-
nemen.’ 37 De vrouw kwam de kamer binnen, viel aan Elisa’s 
voeten neer en boog diep voorover. Toen nam ze haar zoon op 
en ging de kamer uit.



zingen psalm 142: 1, 2, 3 en 6
‘Tot God de Heer hief ik mijn stem’
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schriftlezing: Marcus 1: 29-39
29 Toen ze uit de synagoge kwamen, gingen ze rechtstreeks 
naar het huis van Simon en Andreas, samen met Jakobus en 
Johannes. 30 Simons schoonmoeder lag met koorts in bed, en 
ze spraken met Jezus over haar. 31 Hij ging naar haar toe, pakte 
haar hand vast en hielp haar overeind. Toen verliet de koorts 
haar, en ze begon voor hen te zorgen.
32 ’s Avonds laat, toen de zon al was ondergegaan, brachten de 
mensen alle zieken en bezetenen naar hem toe; 33 alle inwo-
ners van de stad hadden zich bij de deur van het huis verza-



meld. 34 Hij genas vele zieken van allerlei kwalen en hij dreef 
veel demonen uit, maar stond ze niet toe om iets te zeggen, 
want ze wisten wie hij was.
35 Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, 
stond hij op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek 
om daar te bidden. 36 Maar Simon en de anderen die bij hem 
waren, gingen hem vlug achterna, 37 en toen ze hem gevon-
den hadden zeiden ze tegen hem: ‘Iedereen is naar u op zoek!’ 
38  Toen zei hij: ‘Laten we ergens anders heen gaan, naar de 
dorpen hier in de omtrek, zodat ik ook daar het goede nieuws 
kan brengen. Daarvoor ben ik immers op weg gegaan.’



39 In heel Galilea bracht hij het nieuws in de synagogen en 
dreef hij demonen uit.

zingen lied 837: 1 en 2
‘Iedereen zoekt U, jong of oud’
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UITLEG EN VERKONDIGING 





Frederic Leighton | 1881, olie op canvas
Elisa wekt de zoon van de Sunamitische vrouw op







zingen lied 920 
‘Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild’
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DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

herdenking overleden gemeentelid, 
zingen ‘U zij de glorie, opgestane Heer’
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dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

kinderen komen terug





inzameling van de gaven voor  
 1. Kerk 
 2. Missionair project de Esch  

zingen slotlied 362 (staande): 
‘Hij die gesproken heeft een woord dat gáát’
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ZENDING EN ZEGEN

orgelspel, muziek van Johann Sebastian Bach:
‘Allegro’ uit Triosonate nr 1 

Koffie, thee, limonade achterin de kerk
Wereldwinkel
Elsa Oosterhuis met huispaaskaarsenposter en intekenlijst


