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VOORBEREIDING
Klokgelui en orgelspel: Christ lag in Todesbanden
Johann Bernhard Bach (1676 - 1749)
Stilte
Welkom door de ouderling van dienst
Het zondagskind leest een versje en steekt de kaarsen aan:
Jezus, ga ons voor
deze wereld door,
wandel met ons over de zee
wij gaan moedig met U mee.
- de gemeente gaat staan Aanvangslied: Lied 645: 1, 2, 5 en 6
Bemoediging:
Laten wij elkaar bemoedigen…
Onze hulp is in de naam van de HEER,
Schepper van hemel en aarde.
Die trouw blijft tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk dat zijn hand begon.

Drempelgebed:
Almachtige en barmhartige God,
voor U liggen alle harten open,
alle verlangens zijn U bekend
en geen geheim is voor u verborgen.
Zuiver de overleggingen van ons hart
door de ingeving van uw heilige Geest,
zodat wij U van harte liefhebben
en grootmaken uw heilige Naam.
Amen.

- de gemeente gaat zitten We zingen: Psalm 111: 1, 2 en 5
Groet:
de Heer zij met u

ook met u zij de Heer
Gebed om ontferming
Lofzang: Lied 655: 1, 4 en 5
TEKST EN UITLEG
Voor de kinderen naar hun eigen viering gaan...
We zingen met de kinderen: Lied: 619: 1.2,4 en 5

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

Lezingen uit Wet en Profeten: Exodus 17: 8 – 16
8

9

In Refidim werd Israël aangevallen door de Amalekieten. Toen zei Mozes
tegen Jozua: ‘Kies een aantal mannen uit en trek met hen tegen Amalek ten
strijde. Ikzelf zal morgen op de top van de heuvel gaan staan, met in mijn hand
10
de staf van God.’ Jozua deed wat Mozes hem had opgedragen en trok tegen
Amalek ten strijde, en Mozes ging naar de top van de heuvel, samen met
11
Aäron en Chur. Zolang Mozes zijn arm opgeheven hield, was Israël de
sterkste partij, maar liet hij zijn arm zakken, dan was Amalek de sterkste.
12
Toen Mozes’ armen zwaar werden, legden Aäron en Chur een steen bij hem
neer, zodat hij daarop kon gaan zitten. Zelf gingen ze aan weerszijden van
hem staan, om zijn armen te ondersteunen. Daardoor konden zijn armen
13
opgeheven blijven totdat de zon onderging. Zo versloeg Jozua het leger van
Amalek tot de laatste man.
14
De HEER zei tegen Mozes: ‘Leg deze overwinning in een oorkonde vast,
zodat niemand die ooit zal vergeten, en overtuig Jozua ervan dat ik zal zorgen
15
dat niets op aarde nog aan het volk van Amalek herinnert.’ Toen bouwde
16
Mozes een altaar, en hij noemde het ‘De HEER is mijn banier’. Hij zei:
‘Omdat Amalek de hand heeft durven opheffen tegen de troon van de HEER,
zal de HEER strijd voeren tegen Amalek, in alle komende generaties.’

Deuteronomium 25: 17 – 19
17

Vergeet niet wat de Amalekieten u hebben aangedaan tijdens uw tocht uit
18
Egypte. Toen u uitgehongerd en uitgeput was hebben ze gewetenloos,
zonder enig ontzag voor God, de achterhoede overvallen, waar de zwaksten
19
zich bevonden. Vergeet het niet! En wanneer straks de HEER, uw God, u
vrede heeft gegeven in het land dat u als grondgebied van hem krijgt, door u te
verlossen van de vijanden die u omringen, zorg er dan voor dat niets op aarde
nog aan het volk van Amalek herinnert.
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We zingen: Lied: 105: 16, 17 en 18
Lezing uit het Evangelie: Lucas 24: 13 – 35 (door lector)
13

Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat
14
Emmaüs heet en zestig stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken met
15
elkaar over alles wat er was voorgevallen. Terwijl ze zo met elkaar in gesprek
16
waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee, maar hun blik
17
werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. Hij vroeg hun: ‘Waar loopt u
18
toch over te praten?’ Daarop bleven ze somber gestemd staan. Een van hen,
die Kleopas heette, antwoordde: ‘Bent u dan de enige vreemdeling in
19
Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is?’ Jezus vroeg hun:
‘Wat dan?’ Ze antwoordden: ‘Wat er gebeurd is met Jezus uit Nazaret, een
machtig profeet in woord en daad in de ogen van God en van het hele volk.
20
Onze hogepriesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en
21
laten kruisigen. Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou
bevrijden, maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is.
22
Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring
23
gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, vonden ze zijn
lichaam daar niet en ze kwamen zeggen dat er engelen aan hen waren
24
verschenen. De engelen zeiden dat hij leeft. Een paar van ons zijn toen ook
naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd,
25
maar Jezus zagen ze niet.’ Toen zei hij tegen hen: ‘Hebt u dan zo weinig
verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de
26
profeten gezegd hebben? Moest de messias al dat lijden niet ondergaan om
27
zijn glorie binnen te gaan?’ Daarna verklaarde hij hun wat er in al de
Schriften over hem geschreven stond, en hij begon bij Mozes en de Profeten.
28
Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof hij
29
verder wilde reizen. Maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te
doen en zeiden: ‘Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten
30
einde.’ Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. Toen hij met hen aan tafel
aanlag, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun.
31
Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Maar hij werd
32
onttrokken aan hun blik. Daarop zeiden ze tegen elkaar: ‘Brandde ons hart
niet toen hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?’
33
Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de elf en de
34
anderen aantroffen, die tegen hen zeiden: ‘De Heer is werkelijk uit de dood
35
opgewekt en hij is aan Simon verschenen!’ De twee leerlingen vertelden wat
er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door
het breken van het brood.
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We zingen: Lied 255
Uitleg en verkondiging
We zingen: Lied 601
GAVEN EN GEBEDEN
Inzameling van de gaven
1e collecte voor plaatselijk diaconaat
2e collecte voor algemeen plaatselijk kerkenwerk
3e collecte voor onderhoud van het kerkgebouw
Tijdens de collecte is er orgelmuziek:
Helft mir Gottes Güte preisen - Johann Bernhard Bach
Dankzegging, voorbeden met acclamatie, stil gebed en Onze Vader

ZENDING EN ZEGEN
- we wachten tot de kinderen terug zijn en zingen dan staande:
Slotlied: Lied 657: 1, 2 en 4
Het zondagskind dooft de kaarsen…
Zegen

Acclamatie: (Willem Vogel)

Orgelspel: improvisatie over paasliederen
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Bloemen: Door een misverstand heeft dhr. J. van Vledder
afgelopen Paaszondag geen bloemen ontvangen voor zijn
honderdentweede verjaardag. Daarom gaat vandaag alsnog
een bloemengroet naar hem. De tweede bloemengroet is
bestemd voor dhr. en mevr. Seinen – Verwoert.
Suggesties voor de bloemengroet kunt u doorgeven aan Nel
van Vliet-van der Kwast, email: k_nvvliet@planet.nl
Koffiedrinken
Na de dienst bent u van harte welkom in de Open Hof om met elkaar een
kopje koffie of thee te drinken. Voor de kinderen is er een glaasje fris. Wij
nodigen u allen hiervoor van harte uit!
U kunt daarbij genieten van een lekkere traktatie, verzorgd door het
bakkersgilde van de Werkgroep ZWO. Om uw waardering voor die traktatie tot
uitdrukking te brengen, kunt u wat collectebonnen of contant geld in het bij die
traktatie staande kommetje leggen. De opbrengst van het kommetje is
bestemd voor het schoollunchfonds van de Stichting Onderwijs voor Gambia.
Uit dat fonds krijgen de kinderen in Sukuta Madina op school een lunch. Die
kinderen gaan veelal zonder eten naar school omdat de ouders geen geld
hebben om eten te kopen. Vorige maand heeft het kommetje € 40,20
opgebracht.
ALLE GEVERS HARTELIJK DANK!
Pastorale zorg
Als u zelf een gesprek waardeert of de naam van iemand anders wilt
doorgeven, kunt u contact opnemen met ds. Jan Offringa.
# werkadres: Steenstraat 14-07, 3961 VP Wijk bij Duurstede, gsm: 06 4989
4905
# woonadres: Componistensingel 34, 3906 BW Veenendaal, tel: 0318 542 979
# mailadres: j.offringa@planet.nl. Vrij op maandag (overdag) en zaterdag.
Het is prettig als u een (ziekenhuis)opname aan hem doorgeeft.
Ook kunt u dan aangeven of die mededeling in de Kerkbrief mag.
Bij zijn afwezigheid kunt u contact opnemen met scriba Hans Sonnevelt,
Donderdag 12 april, 20.00 uur Open Hof:
Open avond over Voltooid leven met dr. Annemarieke
van der Woude
Rond euthanasie en voltooid leven zijn dingen gestaag aan
het verschuiven. Vergeleken met de oorspronkelijke
wetgeving uit 2002 kan in steeds meer situaties een verzoek
om euthanasie worden gedaan.
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En in 2016 zijn er plannen gelanceerd waarin mensen die niet lichamelijk
ziek zijn maar hun leven wel als voltooid beschouwen, eveneens geholpen
kunnen worden bij het sterven. De zelfbeschikking van de patiënt lijkt het
leidend principe te worden bij een verzoek om levensbeëindiging.
Wat zijn daarvan de licht- en schaduwzijden?
Deze avond wordt u bijgepraat over de recente ontwikkelingen in het debat
over euthanasie en voltooid leven. Bovendien is er volop gelegenheid om
met elkaar in gesprek te gaan. De inleiding wordt verzorgd door dr.
Annemarieke van der Woude. Zij werkte tien jaar als geestelijk verzorger in
een verpleeghuis en is nu Remonstrants predikant in Oosterbeek. Over
deze vragen schreef zij twee boeken: ‘Het doodshemd heeft geen zakken’
(2011) en ‘Als de dood. Trage vragen in het euthanasiedebat’ (2015).
Concert Willibrord Kamerkoor
Vanmiddag zal het Willibrord Kamerkoor uit Utrecht een voorjaarsconcert
geven in de Grote kerk te Wijk bij Duurstede.
Op het programma staan werken van o.a: Brahms, Rheinberger en
Mendelssohn. Tevens zal het koor het prachtige motet 'Jesu meine Freude'
van Johann Sebastian Bach vertolken.
Het Willibrord Kamerkoor is in september 2014 opgericht door de dirigent
van het koor: Bas Groenewoud. Het repertoire van het koor omvat a-capella
werken uit de diverse cultuurhistorische muzikale stijlperioden evenals
werken met instrumentale begeleiding. Een focus ligt daarbij op de
uitvoering van religieuze of kerkmuziek samengesteld door Europese
componisten. Het koor geeft een aantal keren per jaar een concert op
locaties die gelegen zijn in en om de stad Utrecht.
Het concert begint om 16:00 uur en de toegang is vrij. Na afloop is er een
collecte. Van harte welkom!
Informatieavond Engels orgel
Dinsdagavond 10 april organiseert de Stichting Concerten Grote Kerk
(SCGK) weer een informatieavond rondom het toekomstige Engelse orgel
voor de Grote Kerk. Tijdens deze avond wil de stichting u graag informeren
over wat er in de werkplaats buiten uw zicht zoal gebeurt. Ook zullen we
het definitieve ontwerp presenteren. Middels een 3D animatie kan er
virtueel rond het orgel gelopen worden dat voor de gelegenheid ook in de
3D Grote Kerk staat. Zo krijgt u al een goed beeld hoe het orgel zich straks
gaat verhouden in de kerk. We geven ook een 'workshop' over de werking
van een orgel. Met materiaal dat we meenemen en het demonstratieorgel
dat al in de kerk staat kan er goed gedemonstreerd worden hoe een orgel
in elkaar zit. Wat gebeurt er eigenlijk als een toets ingedrukt wordt? Hoe
komt een toon eigenlijk tot stand?
De avond begint om 20:00 uur en u wordt welkom geheten met een kopje
koffie.
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Seniorenochtend - dinsdag 17 april
Dinsdag 17 april is er weer een seniorenochtend in
het E. en E. Zorgcentrum, Gansfortstraat 2a.
Het is alweer de laatste bijeenkomst van dit
seizoen.
Om 9.30 uur staan koffie en thee voor u klaar
Vanaf 10.00 uur zal Ds.Jan Offringa met ons een
gedeelte uit de bijbel toelichten.
Na 11.00uur is er nog even tijd voor een kopje koffie/thee en bestaat er
gelegenheid voor de sociale contacten wat aan te halen. Het is ook een
sociaal gebeuren. Wanneer het voor u te vermoeiend is om te lopen, wil dhr.
v.d. Wal, u komen halen.
We hopen op een goede samenkomst
Jannie van Parijs.

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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