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VOORBEREIDING
Klokgelui en orgelspel
Stilte
Welkom door de ouderling van dienst
Het zondagskind leest een versje en steekt de kaarsen aan:
Ik zal er zijn voor jou
een schaduw aan je zij.
Ik zal er zijn voor jou,
Ik ben er altijd bij.
- de gemeente gaat staan Aanvangslied: Lied: 283: 1, 2 en 4
Bemoediging:
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,
schepper van hemel en aarde.
Die trouw blijft al onze dagen
en het werk niet loslaat dat zijn hand begon

Drempelgebed:
God van licht, wees ons nabij
in de mist van ons bestaan,
niet om alle vragen te beantwoorden
of alle raadsels op te lossen,
maar om onze ogen te openen
voor de baan van licht
die uw Zoon is gegaan.
Geef ons de moed om
hem te volgen op zijn woord.
Amen.
- de gemeente gaat zitten We zingen: Psalm 25: 2 en 3
De Tien Woorden
We zingen: Lied 540: 1, 2, 3,4 , 5 en 6 (vrouwen en mannen)
(in couplet 3 en 6 houdt ieder haar/zijn eigen melodie vast)
TEKST EN UITLEG
Voor de kinderen naar hun eigen viering gaan...
We zingen met de kinderen: Met andere Woorden 24: 3

- De kinderen gaan naar hun eigen viering -
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Inleiding bij de lezingen
Gezongen gebed bij de opening van de Schriften:

Eerste lezing: I Koningen 19: 8 – 13
8

Elia stond op, en toen hij had gegeten en gedronken liep hij, gesterkt door
dit voedsel, veertig dagen en veertig nachten door de woestijn, tot hij bij de
Horeb kwam, de berg van God. 9Daar ging hij een grot binnen om er de
nacht door te brengen.
Toen richtte de HEER zich tot hem met de woorden: ‘Elia, wat doe je
hier?’ 10Elia antwoordde: ‘Ik heb me met volle overgave ingezet voor de
HEER, de God van de hemelse machten, maar de Israëlieten hebben uw
verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw
profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven, en nu hebben ze het ook
op mijn leven voorzien.’ 11‘Kom naar buiten,’ zei de HEER, ‘en treed hier
op de berg voor mij aan.’ En daar kwam de HEER voorbij. Er ging een
grote, krachtige windvlaag voor de HEER uit, die de bergen spleet en de
rotsen aan stukken sloeg, maar de HEER bevond zich niet in die
windvlaag. Na de windvlaag kwam er een aardbeving, maar de HEER
bevond zich niet in die aardbeving. 12Na de aardbeving was er vuur, maar
de HEER bevond zich niet in dat vuur. Na het vuur klonk het gefluister van
een zachte bries. 13Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn
gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan, en
daar klonk een stem die tot hem sprak: ‘Elia, wat doe je hier?’
We zingen: Lied 544: 1 en 2
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Tweede lezing: Marcus 9: 2 – 10
2

Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee
een hoge berg op, waar ze helemaal alleen waren. Voor hun ogen
veranderde hij van gedaante, 3zijn kleren gingen helder wit glanzen, zo wit
als geen enkele wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen.
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Toen verscheen Elia aan hen, samen met Mozes, en ze spraken met
Jezus. 5Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: ‘Rabbi, het is goed dat
wij hier zijn; laten we drie tenten opslaan, een voor u, een voor Mozes en
een voor Elia.’ 6Hij wist niet goed wat hij moest zeggen, want ze waren
door schrik overweldigd. 7Toen viel de schaduw van een wolk over hen, en
uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar hem!’
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Ze keken om zich heen en zagen opeens niemand meer, behalve Jezus,
die nog bij hen stond.
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Toen ze de berg afdaalden, zei hij tegen hen dat ze aan niemand
mochten vertellen wat ze hadden gezien voordat de Mensenzoon uit de
dood zou zijn opgestaan. 10Ze namen zijn woorden ter harte, maar
vroegen zich onder elkaar wel af wat hij bedoelde met deze opstanding uit
de dood.
We zingen: Lied 544: 3 en 5
Uitleg en verkondiging
We zingen: Lied 321

GAVEN EN GEBEDEN
Inzameling van de gaven
1e collecte voor binnenlands diaconaat Kerk in actie
2e collecte voor algemeen plaatselijk kerkenwerk
3e collecte voor onderhoud van het kerkgebouw
Tijdens de collecte is er orgelmuziek
Dankzegging, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

4

ZENDING EN ZEGEN
- we wachten tot de kinderen terug zijn en zingen dan staande: Slotlied: Lied 978: 1 en 4
Het zondagskind dooft de kaarsen…
Zegen

Acclamatie: (Willem Vogel)

Orgelspel
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Bloemen: een bloemengroet van de gemeente mevr. S. van
Baalen – Kamphorst.
Suggesties voor de bloemengroet kunt u doorgeven aan Nel van
Vliet-van der Kwast, email: k_nvvliet@planet.nl

Pastorale zorg
Komende week heeft Jan Offringa vrij. In geval van nood kunt u scriba Hans
Sonnevelt benaderen.
VANAF VOLGENDE WEEK, ZONDAG 4 MAART, BEGINT DE DIENST WEER
OM 11.00 UUR
Koffiedrinken: Na de dienst is iedereen hartelijk welkom in de Open Hof
(doorgang voorin de kerk) waar we elkaar kunnen spreken en een kopje
koffie/thee of een glaasje fris kunnen drinken.
40 dagen tijd Kerk in Aktie: Onvoorwaardelijke liefde
Vandaag collecteren we voor het project Schuldhulpmaatje.
Hoewel de crisis voorbij lijkt, zijn er veel mensen die hun financiële huishouding
niet op orde krijgen. Vanuit de Diaconie en Caritas bieden we dan financiële
ondersteuning. Het project schuldhulpmaatje wil al eerder mensen bijstaan, meer
preventief, voordat ze echt financieel vast lopen. Vanuit de landelijke kerk wordt
een opleiding verzorgd van vrijwilligers als schuldhulpmaatje. Daar gaat de
opbrengst van de collecte van vanmorgen naar toe. Ook in Wijk bij Duurstede
wordt vanuit het Beraad van Kerken gewerkt aan de opzet van een netwerk van
schuldhulpmaatje. Onze Diaconie doet ook mee. In de volgende SamenVerder
wordt dit Wijkse project nader toegelicht. We zijn blij met wat u wilt geven voor dit
project.
Jong talent concerteert in de Grote kerk
Op zondagmiddag 4 maart zal er in de Grote kerk een uniek concert gegeven
worden door jonge getalenteerde musici die werken onder de naam "Jong Barok".
Deze jonge musici die bijna allemaal nog studeren aan een conservatorium,
zullen een programma spelen waarbij de nadruk ligt op barokmuziek uit Italië en
Frankrijk. Zodoende zullen er composities klinken van o.a.: Vivaldi en Hotteterre.
Het ensemble bestaat uit: Jasperina Verheij - blokfluit, Eline Fung Fen Chung blokfluit, Stefan Woudenberg - viola da gamba en Alexander de Bie orgel/klavecimbel.
Draagt u jonge muzikale aanstormende talenten ook een warm toe?
Kom dan op zondag 4 maart naar de Grote kerk.
Het concert begint om 16:00 uur en de toegang is gratis.
Wel is er na afloop bij de uitgang een collecte ter bestrijding van de gemaakte
kosten.
Van harte welkom!
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Dinsdag 6 maart – Tweede avond ‘veranderend geloven’
In de laatste 200 jaar is er veel veranderd in de wereld van kerk en geloof. Waar
de een zich verzette tegen nieuwe inzichten, ging de ander het gesprek aan met
de Verlichting en het evolutiedenken. Zo ontwikkelden zich een moderne
theologie en een liberale vorm van geloven. Deze avond passeren zeven
kenmerken van liberaal christendom de revue. De avond wordt gehouden in de
Open Hof en begint om 20.00 uur. De toegang is vrij. Ook wie de eerste avond
miste, is van harte welkom.
Donderdag 8 maart, 20.00 uur in de Open Hof: Lezing/Leerhuis over Omkeer
door mw. Afke Maas
We zitten midden in de Veertigdagentijd als het onderwerp ‘Omkeer’ aan de orde
komt. Een goed moment, omdat de Veertigdagentijd een periode is van bezinning
op onze verhouding tot God en op onze opdracht in het leven. In deze periode
verkennen we hoe het leven van Jezus ons de weg wijst. In 40 dagen kan er iets
veranderen, kunnen wij veranderen. Omkeer betekent van richting veranderen, je
180 graden omdraaien. Proberen om van bezigheden die niet stroken met wat
God van mensen vraagt, om te keren naar de ons gegeven opdracht. Hoe? Daar
vertelt de Bijbel, en de joodse uitleg daarvan, veel over. Omkeer is dan ook een
centraal begrip uit de Bijbel en daarmee één van de belangrijkste woorden uit de
joodse ethiek. Waarom dat zo is, zullen we aan de hand van Bijbelteksten en de
joodse uitleg daarvan bestuderen. Voor christenen heel verhelderend, omdat het
niet alleen om vergeving gaat, maar om veel meer.
Afke Maas is doopsgezind predikant in Bussum-Naarden en begeleid leerhuizen
in Amsterdam en Rotterdam. Zij studeerde Judaica bij Dodo van Uden.
Uitnodiging
Na een periode van restaureren, intoneren en stemmen is enkele weken geleden
ons Kiespenning-orgel weer in gebruik genomen. We hopen dat u al hebt kunnen
genieten van de fraaie klanken van dit prachtige instrument.
Aangezien de orgelwereld zeer geïnteresseerd is in het bereikte resultaat, hebben
we besloten een speciaal concert te organiseren. Dit concert vindt plaats op
vrijdag 9 maart aanstaande.
Medewerkenden zijn:
Pim Schipper (hoofdorganist van de Grote Kerk)
Wim Diepenhorst (organist en orgelspecialist bij de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed)
Adjan Smitsman (directeur Gebr. van Vulpen orgelmakers)
Het concert begint om 20.00 uur en de toegang is vrij.
Beheercommissie kerkelijke gebouwen
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Amnesty bij het koffiedrinken
Op zondag 11 maart zijn er leden van de werkgroep Amnesty International
aanwezig. U kunt kaarten en kaarsen kopen bij de tafel in de hal van de Open Hof
en zo het werk van Amnesty steunen (dit hoeft niet contant betaald te worden, het
kan ook via een rekening). Er is een petitielijst die kan worden ondertekend i.v.m.
8 maart, vrouwendag. Ook kunnen er groetenkaarten gestuurd worden, om
vrouwen een hart onder de riem te steken. Dit blijkt effect te hebben! Velen liet
Amnesty weten dat alle solidariteitsbetuigingen ‘veel kracht gaven in tijden van
onrechtvaardigheid en wanhoop’.

Vooraankondiging
Volgende week zondag 4 maart as. zullen we in het kader van de 40dagentijd in
de eerste rondgang collecteren voor de Zending van Kerk in Actie. Deze collecte
is in het bijzonder bestemd voor het vrouwenvormingscentrum P3W in WestPapoea. Vrouwen krijgen daar onderricht waardoor zij sterker in hun schoenen
staan. Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen! NEEM DAAROM WAT
EXTRA COLLECTEBONNEN OF CONTANT GELD MEE! Dank u wel alvast!
Zingen in de Stille Week
Tijdens de gezamenlijke diensten van 29, 30 en 31 maart in de Stille Week
verleent het koor Cantique weer haar medewerking. Vind je het leuk om dit jaar
mee te doen, dan kan dat, geheel vrijblijvend op projectbasis. Het koor repeteert
ieder woensdagavond van 20.00 uur – 22.00 uur in de Open Hof. De repetities
voor de Stille Week zijn vanaf woensdag 21 februari onder leiding van Elien v.d.
Meer. (Geen repetitie op 28 februari!)
We zouden het fijn vinden als je komt, zodat we met een groot koor ons repertoire
ten gehore kunnen brengen.
Namens koor Cantique, Evert Gerritsen, e.gerritsen228@ziggo.nl

www.protestantsegemeentewijkbijduurstede.nl
Voor meer informatie: scriba@protestantsegemeentewijkbijduurstede.nl
Kopij kerkbrief: kerkbrief.wbd@gmail.com (voor donderdag 19.00 uur)
Wilt u deze dienst beluisteren: www.kerkomroep.nl
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