Zondag 29 juli 2018
6de zondag van de zomer

Protestantse Gemeente
Wijk bij Duurstede

Kleur
Koster
Organist
Lector
Kerkrentmeester
Diaken
Ouderling
Voorganger

: Groen
: Kees van Vliet
: Dick van Dijk
: Amy van den Bercken
: Kees van Vliet
: Bertina Dannenberg
: Hans Sonnevelt
: ds Ari van Buuren,
oud-ziekenhuispastor UMC-U

VOORBEREIDING
Klokgelui en orgelspel: Uit cantate 147: 'Wohl mir, dass ich Jesum
habe' - Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
Stilte
Welkom door de ouderling van dienst
De kaarsen worden aangestoken
- de gemeente gaat staan –
Aanvangslied: Lied 272: 1, 2 en 4
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 –

Psalmgezang: Psalm 92: 2 en 3
Groet:
de Heer zij met u

ook met u zij de Heer
Gebed om ontferming responsie Lied 301-k
Lofzang: Lied 760

TEKST EN UITLEG
Inleiding bij de lezingen
Gezongen gebed bij de opening van de Schriften:
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Lezing: Jesaja 63: 7 – 14 (door lector)
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Ik zal de liefde van de HEER gedenken
en zijn roemrijke daden bezingen:
alles wat de HEER voor ons heeft gedaan,
de goedheid die hij het volk van Israël bewees
in zijn ontferming en onbegrensde liefde.
8
Hij zei: ‘Natuurlijk, het is mijn volk!
Mijn kinderen zijn te vertrouwen.’
Daarom wilde hij hun redder zijn.
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In al hun nood was ook hijzelf in nood:
zij werden gered door de engel van zijn tegenwoordigheid.
In zijn liefde en mededogen heeft hij hen zelf verlost,
hij tilde hen op en heeft hen gedragen, alle jaren door.
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Maar zij zijn in opstand gekomen
en hebben zijn heilige geest gekrenkt.
Daarom werd hij hun tot vijand
en bond hij de strijd met hen aan.
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Toen dacht hij aan de dagen van weleer,
aan Mozes en zijn volk.
Waar is hij die zijn volk door de zee voerde,
waar zijn de herders van zijn kudde?
Waar is hij die hen bezielde
met zijn heilige geest?
12
Die Mozes terzijde stond met zijn luisterrijke arm,
die voor hen het water kliefde
om zich een eeuwige naam te verwerven?
13
Die hen door de diepte leidde
als paarden door de woestijn,
zonder dat ze struikelden,
14
als vee dat afdaalt naar het dal?
Het was de geest van de HEER die hun rust gaf.
Ja, u hebt zelf uw volk geleid
om u een luisterrijke naam te verwerven.
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We zingen: Lied 352: 1, 2, 3 en 4
Lezing: Marcus 6: 45 – 52
45

Meteen daarna gelastte hij zijn leerlingen in de boot te stappen en
alvast naar de overkant te varen, naar Betsaïda; intussen zou hijzelf
de menigte wegsturen. 46Nadat hij afscheid van de mensen had
genomen, ging hij de berg op om er te bidden. 47Bij het vallen van de
avond was de boot midden op het meer, en hij was alleen aan land.
48
Toen hij zag dat de leerlingen door de hevige tegenwind maar
nauwelijks vooruitkwamen, hoe hard ze ook roeiden, liep hij tegen
het einde van de nacht over het meer naar hen toe, en hij wilde hen
voorbijlopen. 49Toen ze hem over het water zagen lopen, dachten ze
dat hij een geestverschijning was en ze schreeuwden het uit. 50Ze
hadden hem allemaal gezien en raakten in paniek. Maar hij sprak
hen meteen aan en zei: ‘Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang.’ 51Hij
stapte bij hen in de boot en de wind ging liggen. Zijn leerlingen
waren helemaal van hun stuk gebracht. 52Ze waren niet tot inzicht
gekomen door wat er met de broden was gebeurd, omdat ze
hardleers waren.

We zingen: Lied 352: 5, 6 en 7

Uitleg en verkondiging

We zingen: Lied 933 (melodie Lied 350)
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GAVEN EN GEBEDEN
1e collecte voor plaatselijk diaconaat
2e collecte voor algemeen plaatselijk kerkenwerk
3e collecte voor onderhoud van het kerkgebouw
Tijdens de collecte is er orgelmuziek:
Air uit de derde orkestsuite - Johann Sebastian Bach

Dankzegging, voorbeden + acclamatie, stil gebed en Onze Vader

ZENDING EN ZEGEN
Slotzang: Lied 423
De kaarsen worden gedoofd

Zegen

Acclamatie: (Willem Vogel)

Orgelspel:

Preludium & Fuga in G (BWV 557)
Johann Sebastian Bach
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Bloemen: een bloemengroet van de gemeente aan mevr.
J. Smit - Labots en dhr. C. van der Laan.
Suggesties voor de bloemengroet kunt u doorgeven aan Nel
van Vliet-van der Kwast, email: k_nvvliet@planet.nl

Omzien naar elkaar
Marie Louise Dix verblijft in ‘De Valkenier’ Valkenkamp 556, 3607 MS
Maarssenbroek. Een kaartje zal ze fijn vinden.
Pastorale zorg
I.v.m. vakantie is vanaf maandag 30 juli tot zaterdag 4 augustus Martin
Smits (email: amh.smits@gmail.com ) het aanspreekpunt mocht u een
predikant willen spreken of een andere boodschap door willen geven.
Zomerse middaggebeden op woensdag in Grote Kerk
Onder het motto ‘moment onderweg’ is er elke woensdag van 4 juli tot 29
augustus van 12.00-12.30 uur een oecumenisch middaggebed in de kapel
van de Grote Kerk. Daarin staan verstilling, bezinning en muziek centraal.
De voorgangers komen uit de kerken in Wijk bij Duurstede en omgeving.
De vijfde keer is op woensdag 1 augustus met ds. Louis Wüllschleger en
organist Jan Boerwinkel.
Na afloop is er koffie en een krentenbol!
Om te reserveren
Zondag 9 september 2018 is de Startzondag ‘Rondje van de kerk’.
De startdienst begint om 9.15 uur, het programma duurt tot 14.00 uur.
Opgeven graag voor maandag 3 september:
- per mail (voorkeur): keizerbatenburg@gmail.com
- op de intekenlijsten voorin en achterin de kerk
Graag vermelden: naam en adres, aantal personen, telefoon en mailadres,
eventuele bijzonderheden (dieet, vervoer). Zie verder het nieuwe kerkblad.

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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