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DIENST

OPENING
Klokgelui en orgelspel: Schmücke dich o liebe Seele
Gottfried August Homilius (1714-1785)
Stilte
Welkom door de ouderling van dienst
Het zondagskind leest een versje en steekt de kaarsen aan:
Lieve God, blijf elke dag
heel dicht om ons heen,
wat er ook gebeuren mag,
laat ons niet alleen.
- de gemeente gaat staan Aanvangslied: Lied 910: 1en 2
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:
Goede God,
bron van kracht en wijsheid,
van al wat goed en rechtvaardig is,
plant in ons hart de liefde voor uw Naam,
geef voeding aan ons groeiend geloof
en waak zorgvuldig over de vruchten van uw Geest.
Laat ons delen in uw genade,
maak ons sterk door uw nabijheid
om Jezus’ wil. Amen
- de gemeente gaat zitten We zingen: Psalm 86: 4 en 5
Gebed om ontferming, overgenomen met Lied 301 E
We zingen: Lied 756: 1, 4 en 5

TEKST EN UITLEG
Voor de kinderen naar hun eigen viering gaan
We zingen met de kinderen: ‘Wij gaan voor even uit elkaar’: 1 en 3

Straks zoeken wij elkaar weer op,
En elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar,
Het is voor allemaal.

- De kinderen gaan naar hun eigen viering 2

Inleiding bij de lezing
Gebed bij de opening van de Schriften:

Schriftlezingen: Jesaja 29: 17 – 21 en Marcus 8: 22 – 26
Jesaja 29:17 – 21
17

Nog slechts een korte tijd,
dan zal de Libanon weer een boomgaard worden,
een boomgaard die is als een woud.
18
Op die dag zullen doven kunnen horen
hoe uit een boek wordt voorgelezen,
en blinden zullen met eigen ogen zien,
bevrijd van duisternis en donkerheid.
19
Dan zullen verdrukten de HEER weer loven,
zwakken juichen om de Heilige van Israël.
20
Want het is gedaan met de geweldenaar,
voorbij met de spotter.
Ieder die op onrecht zint, zal vergaan:
21
wie een ander valse beweringen ontlokt,
wie de rechters in de poort wil verstrikken,
wie het recht van de rechtvaardige schendt
met loze beweringen.

Marcus 8: 22 – 26
22

Ze kwamen in Betsaïda. Er werd een blinde bij hem gebracht, en men
smeekte hem om de man aan te raken. 23Hij pakte de blinde bij de hand
en bracht hem buiten het dorp. Hij deed wat speeksel op zijn ogen,
legde er zijn handen op en vroeg: ‘Ziet u iets?’ 24Hij begon weer te zien
en zei: ‘Ik zie mensen, het zijn net bomen, maar ze lopen rond.’
25
Daarna legde hij weer zijn handen op de ogen van de blinde. Deze
sperde zijn ogen open en genas; hij zag alles nu heel helder. 26Hij
stuurde hem naar huis met de waarschuwing: ‘Ga het dorp niet in!’
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We zingen: Lied 534: 1 en 4
Uitleg en verkondiging
We zingen: Lied 747: 1, 4 en 7
- Onder het naspel komen de kinderen terug die meegaan aan tafel MAALTIJD VAN DE HEER
Nodiging
Collecte voor: Jeugdwerk (JOP)
Tijdens de collecte is er orgelmuziek:
Vater unser im Himmelreich
BWV 737 Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Tafelgebed
Een eenvoudige tekst voor jong en oud
v. De harten omhoog naar God
a. Als bloemen naar de zon
v. Dank de Heer, onze God
a. Wij willen God danken
v. Als we de Maaltijd vieren…
We zingen: (melodie Psalm 136)
Loof de Heer, want God is goed,
die de mensen leven doet
en hen als op handen draagt liefde die de dood verjaagt.
v. Toen werd het heel even stil aan tafel…
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We zingen: (melodie Psalm 136)
Loof de Heer, want God is goed;
zie wat Jezus voor ons doet:
brood is Hij voor mij, en wijn,
ik mag gast aan tafel zijn.
v. Zo leeft Jezus in ons midden...
Voorbeden en ONZE VADER
We zingen: (melodie Psalm 136)
Dank de Heer in deze kring,
leef van de verwondering
dat ook jij erbij mag zijn,
bij het brood en bij de wijn.
Inzettingswoorden
Brood en wijn worden gedeeld
Tijdens de rondgang is er orgelspel: Improvisatie
Dankzegging
v. Maak ons vrij als vogels, God.
U geeft ons de ruimte om te worden wie we zijn.
Geef ruimte aan alle mensen:
jongens en meisjes, mannen en vrouwen.
Geef dat wij elkaar mogen vinden
in vriendschap en verbondenheid.
Maak ons vrij als vogels, God.
U geeft ons de aarde.
Wij mogen erop leven en ervoor zorgen.
Help ons dat zo te doen
dat zij een goede aarde blijft,
zodat wij er vrij kunnen leven
in het voetspoor van Jezus Christus.
a. Amen.
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ZENDING EN ZEGEN
- Als ook de andere kinderen terug zijn, zingen we staande: Slotzang: Lied 978: 1 en 4
Het zondagskind dooft de kaarsen
Zegen
Acclamatie: (Willem Vogel)

Orgelspel:

Freu dich sehr, o liebe Seele (variatie 11)
Georg Böhm (1661-1733)



Bloemen: een bloemengroet van de gemeente voor dhr. en mevr. Drent Rietberg, mevr. M. de Vrieze, mevr. M. Metzlar - Peeters, mevr. T. de Jong en
voor dhr. en mevr. van der Lingen – Blaak. Suggesties voor de bloemengroet
kunt u doorgeven aan Nel van Vliet-van der Kwast, email: k_nvvliet@planet.nl
Omzien naar elkaar
Mevrouw Nel de Jong is opgenomen in het ziekenhuis en zal daar vermoedelijk
nog enige tijd verblijven. Een kaartje stelt zij zeer op prijs. Haar adresgegevens
zijn: Mevrouw N. de Jong – Stormbroek, p/a Diaconessen Ziekenhuis Zeist,
Afd. Ouderengeneeskunde A2, kamer 9, Postbus 1002, 3700 BA Zeist
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Toelichting bij de collecte:
Vandaag collecteren we voor het jeugdwerk. Als jeugdwerker in de kerk heb je
een aantal dingen nodig voor inspirerend jeugdwerk. Goed materiaal is
misschien wel het allerbelangrijkste! Dat is wat JOP, Jong Protestant, levert!
JOP ondersteunt jeugdwerkers niet met dure abonnementen of via prijzige
methodes. Nee, via de website jop.nl zijn honderden programma’s en ideeën
direct en gratis toegankelijk. Zo deelt JOP kennis en ondersteunt daarmee elke
week duizenden jeugdwerkers bij hun belangrijke taak in en buiten de kerk:
geloof, hoop en liefde delen met kinderen en jongeren. De collecteopbrengst
wordt onder meer besteed om deze programma’s en ideeën te ontwikkelen.
DANK VOOR UW MEELEVEN
Wij ontvingen heel veel kaarten, mailtjes en telefoontjes; waarmee u ons enorm
steunde in de afgelopen twee voor ons hectische maanden; zeer, zeer bedankt
daarvoor.
Na opmerkingen van doktoren " veeg uw agenda schoon"," u staat een zware
periode te wachten"," het ziet er niet goed uit" e.d. is er nu een periode van
afwachten aangebroken; ondanks alle onderzoeken is er nog steeds geen
enkele duidelijkheid over het ziektebeeld.
Besloten is de onderzoeken nu even te stoppen en die in de tweede helft van
september te hervatten.
Wij leven dus tussen hoop en vrees, maar houden vertrouwen in een
uiteindelijk goede afloop.
Ben en Marian van Leeuwen
Pastorale zorg
Als u zelf een gesprek waardeert of de naam van iemand anders wilt
doorgeven, kunt u contact opnemen met ds. Jan Offringa email:
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,
Vooraankondiging
Volgende week zondag 9 september 2018 zullen we in de eerste rondgang
collecteren voor de Stichting Onderwijs voor Gambia, meer in het bijzonder
voor het schoollunchfonds van die stichting. Uit dat fonds krijgen de kinderen in
Sukuta Madina op school een warme maaltijd.
Veel kinderen gaan zonder eten naar school en moeten om op school te komen
rond de drie kilometer lopen. Ze hebben daardoor rond half elf geen energie
meer waardoor ze weinig van de lesstof meer opnemen. Regelmatig vallen er
zelfs kinderen in slaap. Reden waarom de stichting enige jaren terug een
schoollunchfonds heeft ingesteld. De inkomsten van dat fonds worde verkregen
uit sponsorgeld en uit specifieke giften.
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Het sponsoren van een kindje kost € 50,- per schooljaar. Daarvan is € 20,bestemd voor schoolgeld en € 30,- voor het krijgen van een warme maaltijd.
Hoe fijn is het om die kinderen daarbij te kunnen helpen! Als u dat ook wilt,
neem dan volgende week zondag wat extra collectebonnen of contant geld
mee of meldt u aan als sponsor voor een of meer kinderen. Op de folder die
9 september wordt uitgedeeld vindt u meer informatie. Dank alvast namens de
ouders en kinderen van de Community Sukuta Madina.
WIJKSE ORGELKLANKEN 2018
Donderdag 6 september kunt u weer genieten van een orgelconcert in de Grote
Kerk. Organist is dit keer Reitze Smits. Hij is onder meer orgeldocent en
organist in de Grote Kerk in Vianen.
Reitze heeft zich kort geleden in Wijk bij Duurstede gevestigd. Na het concert
hebt u de gelegenheid om met hem kennis te maken.
Zoals altijd begint het concert om 20:15 uur en is het programma te vinden op
de website www.grotekerk-wijkbijduurstede.nl
We rekenen op een grote opkomst!
Choral Evensong
Vanmiddag is er weer een Choral Evensong in de Grote kerk. Deze Evensong
zal worden gezongen door het Wijks Vocaal o.l.v Bernhard Touwen. Psalm 119
zal deze viering centraal staan. U kunt luisteren naar muziek van: Attwood,
Ayleward, Nares en Tallis. Daarnaast bent u van harte uitgenodigd om de
Hymns met het koor mee te zingen. Liturg is Henk Kroese en organist is Pim
Schipper. Aanvang: 16:00 uur, collecte bij de uitgang
Zaterdag 8 september (Open Monumentendag) ) is de Grote Kerk de hele dag
open. In de kerk wordt dan een werkplaats ingericht waar onderdelen van het
Harrison & Harrison-orgel “live” worden gerestaureerd. Ook wordt een
presentatie verzorgd over de voortgang van de restauratie en zijn delen van het
orgel te beluisteren. Iedereen is welkom.
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 kan op drie manieren, 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.
Activiteiten V & T: Onder het motto ‘Een goed gesprek’ brengt Vorming &
Toerusting het programma van activiteiten voor komend half jaar uit. Het zit bij
het komende kerkblad. Nu al attenderen we u op de gezamenlijke
openingsavond met de Hervormde gemeente op dinsdag 18 september, 20.00
uur in de Open Hof. Koos van Noppen gaat dan met ons in gesprek over de
betrokkenheid van christenen bij het milieu: Gaan we groen doén?
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