Zondag 25 november 2018
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VOORBEREIDING
Klokgelui en orgelspel: Fantasie: Ich ruf’ zu dir, Herr Jesu Christ
Samuel Scheidt (1587-1654)
Stilte
Welkom door de ouderling van dienst
Het zondagskind leest een versje en steekt de kaarsen aan:
God heeft zijn Naam gezegd
Ik zal er zijn voor jou
Hij gaat met je op weg
Hij blijft je eeuwig trouw
- de gemeente gaat staan ‒
Aanvangslied: Lied 287: 1, 2 en 5
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 Die niet loslaat 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 100: 1, 2, 3 en 4
Gebed om ontferming
Lofzang: Lied 885: 1 en 2
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 -
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Inleiding bij de lezingen
Gezongen gebed bij de opening van de Schriften:

Lezing OT: Psalm 116: 1 – 10 en 17 – 19 (door lector)
116 1De HEER heb ik lief, hij hoort
mijn stem, mijn smeken,
2
hij luistert naar mij,
ik roep hem aan, mijn leven lang.
3

Banden van de dood omknelden mij,
angsten van het dodenrijk grepen mij aan,
ik voelde angst en pijn.
4
Toen riep ik de naam van de HEER:
‘HEER, red toch mijn leven!’
5

De HEER is genadig en rechtvaardig,
onze God is een God van ontferming,
6
de HEER beschermt de eenvoudigen,
machteloos was ik en hij heeft mij bevrijd.
7

Kom weer tot rust, mijn ziel,
de HEER is je te hulp gekomen.
8
Ja, u hebt mijn leven ontrukt aan de dood,
mijn ogen gedroogd van tranen,
mijn voeten voor struikelen behoed.
9

Ik mag wandelen in het land van de levenden
onder het oog van de HEER.
10
Ik bleef vertrouwen, ook al zei ik:
‘Ik ben diep ongelukkig.’
17

U wil ik een dankoffer brengen.
Ik zal de naam aanroepen van de HEER
18
en mijn geloften aan de HEER inlossen
in het bijzijn van heel zijn volk,
19
in de voorhoven van het huis van de HEER,
binnen uw muren, Jeruzalem.
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We zingen: Lied 906: 1
Evangelielezing: Marcus 12: 38 – 13: 2 (door lector)
38

Tijdens zijn onderricht zei hij: ‘Pas op voor de schriftgeleerden die zo
graag in dure gewaden rondlopen en eerbiedig begroet willen worden op
het marktplein, 39en een ereplaats willen in de synagogen en bij
feestmaaltijden: 40ze verslinden de huizen van de weduwen en zeggen
voor de schijn lange gebeden op. Over hen zal strenger worden
geoordeeld dan over anderen!’
41

Hij ging tegenover de offerkist zitten en keek hoe de mensen er geld in
wierpen. Veel rijken gooiden veel geld in de kist. 42Er kwam ook een arme
weduwe, die er twee muntjes in gooide, ter waarde van niet meer dan een
quadrans. 43Hij riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen: ‘Ik verzeker
jullie: deze arme weduwe heeft meer in de offerkist gedaan dan alle
anderen die er geld in hebben gegooid; 44want die hebben gegeven van
hun overvloed, maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze had,
haar hele levensonderhoud.’
13 1Toen hij de tempel verliet, zei een van zijn leerlingen tegen hem:
‘Meester, kijk eens, wat een enorme stenen en wat een imposante
gebouwen!’ 2Jezus zei tegen hem: ‘Die grote gebouwen die je nu ziet –
wees er maar zeker van dat geen enkele steen op de andere zal blijven;
alles zal worden afgebroken.’

We zingen: Lied 906: 7 en 8

Uitleg en verkondiging

We zingen: Lied 939: 1, 2 en 3
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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 improvisatie

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 912
Het zondagskind dooft de kaarsen…
Zegen

Acclamatie: (Willem Vogel)

Orgelspel:

Was Gott tut, das ist Wolhgetan BWV 75
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
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Bloemen: Een bloemengroet van de gemeente voor dhr. en mevr.
Seinen – Verwoerten en voor mevr. T. Frowijn – Driebergen.
Suggesties voor de bloemengroet kunt u doorgeven aan Nel van
Vliet-van der Kwast, email: k_nvvliet@planet.nl

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.
# 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,
Vier Adventvespers vanaf woensdag 28 november
Woensdag 28 november, 19.30 uur wordt de eerste Adventsvesper gehouden in de
kapel van de Grote Kerk. De andere drie zijn op 5, 12 en 19 december. Een vesper of
avondgebed in een viering van een half uur waarin niet gepreekt wordt en waarin
muziek en verstilling centraal staan. Op woensdag 28 november zingt Elien van der
Meer een aria uit de Messiah.
Open Dag | Werkplaats | Harrison & Harrison orgel | GEWIJZIGDE DATUM
Onderstaand bericht is een wijziging van een eerdere aankondiging. I.v.m. intocht
Sinterklaas op de oorspronkelijk genoemde datum, is gekozen om de Open Dag te
verplaatsen.
Zaterdag 1 december staan de deuren open van de Werkplaats in Langbroek waar
het Harrison & Harrison orgel wordt gerestaureerd.
De werkplaats van zowel Meubelmakerij Arjan de Wit als van orgelmakerij Sander
Booij vormen al geruime tijd het decor van het restauratieproject. In de eerste ruimte is
het restauratiewerk aan houten pijpwerk vrijwel afgerond en wordt nu hard gewerkt
aan het restaureren en nieuw vervaardigen van de orgelkas. In de tweede, gaat
pijpwerk door de handen en is – en wordt nog steeds – veel tijd besteed aan het
restaureren van de windladen.
U kunt op zaterdag 1 december komen kijken. Er zijn drie ‘rondes’: 10:00, 12:00 en
14:00 uur. Verzamelplaats is de Grote Kerk. Daar zal een kleine toelichting zijn onder
het genot van een kopje koffie of thee. Vanaf de Grote Kerk proberen we met zo min
mogelijk auto’s naar Langbroek te rijden. Na een half uurtje, drie kwartier gekeken te
hebben rijden we weer terug naar Wijk. U bent allen welkom!
Choral Evensong – 2 december
Op zondagmiddag 2 december zal er in de Grote kerk weer een Choral Evensong
worden gehouden. Deze Evensong zal worden gezongen door het Jongerenkoor
‘Samen op Weg’ van de Opstandingskerk te Houten en staat onder leiding van dirigent
Rienk Bakker.
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Het Jongerenkoor Samen op Weg bestaat al meer dan twintig jaar. Het debuteerde in
de kerstnachtdienst van 1995. Het werd opgericht door Anja van Velzen, die het koor
heeft gedirigeerd tot 2012. Hanna Rijken volgde haar op, en sinds oktober 2013 staat
het koor onder leiding van Rienk Bakker.
Het koor zingt alle soorten repertoire, van klassiek tot jazz, van Renaissance tot
musical. Het werkt mee aan diensten in de Opstandingskerk (de thuisbasis), maar
soms ook elders
De Choral Evensong kenmerkt zich door verstilling, muzikale schoonheid en rust.
Wees van harte welkom om mee te vieren.
Liturg is ds. Jan Offringa en het orgel wordt bespeelt door Pim Schipper. De viering
begint om 16:00 uur en is vrij toegankelijk. Wel is er een uitgangscollecte ter
bestrijding van de onkosten.
Gezocht autodienstrijders
Ben je niet mobiel en wil je graag naar de kerk,
dan kan je een beroep doen op vrijwilligers die de
autodienst uitvoeren. De autodienst draait nu op
vijf (koppels van) vrijwilligers en dit is krap. Om
met de autodienst door te kunnen gaan en de
belasting voor elke autodienstrijder minimaal te
laten zijn, zijn wij op zoek naar nieuwe chauffeurs. Heb jij/ heeft u de mogelijkheid om
1 á 2 maanden per jaar gemeenteleden die niet mobiel zijn heen en weer de kerk te
rijden, dan hopen wij dat jij je /u zich bij ons aanmeldt. Mocht je eerst informatie
willen, schroom dan niet om te bellen of te mailen.
Koosje en Boudewijn Kortenhorst, Koos.kortenhorst@planet.nl
Schrijft u mee op 8 december?
Op 10 december is het de Internationale dag
van de rechten van de mens. Net als
voorgaande jaren besteden we daar in Wijk bij
Duurstede aandacht aan. We organiseren een
schrijfmarathon in het Huis van de Gemeente,
in de bibliotheek. We schrijven brieven naar
overheden van landen waar mensen ten
onrechte in de gevangenis zitten, bijvoorbeeld omdat zij een mening hebben
verkondigd die niet overeen komt met die van de overheid in hun land.
Op 350 locaties in Nederland schreven vorig jaar brievenschrijvers samen een
recordaantal brieven. Meer dan 1 miljoen brieven kaarten en e-mails!
Schrijft u mee op zaterdag 8 december ergens tussen 11.00 en 13.30 uur in het Huis
van de Gemeente? Wij zorgen voor alle noodzakelijke informatie. Laten we er samen
weer een succes van maken!
Kijk ook op www.wijkbijduurstede.amnesty.nl op www.amnesty.nl/write-for-rights2018 of op facebook

7

Zendingserfgoed-kalender 2019
In deze kalender staat de verbeelding van het Evangelie door christenen in Azië,
Afrika en Latijns-Amerika centraal. Voor 2019 zijn dat schilderijen van Bijbelverhalen
van het Indonesische eiland Bali. De kalender geeft ook informatie over het eiland en
de typische traditionele schilderkunst. De Zendingserfgoed-kalender kost € 9,00 per
stuk.
U kunt de kalender bestellen door middel van de intekenlijst die achterin de kerk ligt of
bij Frans van den Bercken, e-mail Frans@vandenbercken.net
Een bestelde kalender wordt zo snel mogelijk bij u thuis bezorgd.
Adventskalender 2018 ‘Hoop’
Hoop is de rode draad in de Adventskalender 2018. Een dagelijkse bijbeltekst voor
een moment van bezinning, een quote om over na te denken, een persoonlijk verhaal
dat u raakt of een recept om te komen. Ze brengen u iedere dag een stukje dichter bij
het kerstfeest, het feest van licht en hoop.
Gemeenteleden kunnen de adventskalender gratis bestellen via
www.protestantsekerk.nl/adventskalender. Vanaf half november wordt de kalender
verstuurd.
Een gratis CD voor Kerst
Met Kerst vieren wij de geboorte van Jezus Christus. In Zijn leven werd op een unieke
manier zichtbaar wie God is – liefde. ‘God wordt mens’: de betekenis van Kerst in drie
woorden. Als dat geen cadeau is … Daarom willen wij u een cadeau geven. Een gratis
cd. Een mooie manier om de boodschap van Kerst te verspreiden: voor de kinderen of
tieners op club, voor volwassenen, voor uzelf of gewoon om weg te geven. Let op:
bestelt u meer dan één cd dan worden er kosten in rekening gebracht.
Kijk voor meer informatie of om de CD te bestellen op www.daaromkerst.nl.
Mee op reis naar India
Wilt u het werk van Kerk in Actie een keer met eigen ogen zien? Ga dan van 21
februari tot en met 4 maart 2019 mee op reis met Kerk in Actie naar het zuiden van
India. U gaat op bezoek bij partnerorganisaties van Kerk in Actie, die zich inzetten om
kinderarbeid te bestrijden en alle kinderen naar school te laten gaan. Een bijzondere
reis waarin u de kans krijgt om de Indiase bevolking te ontmoeten en een stukje van
elkaars leven te delen. Naast het bezoek aan verschillende projecten, is er natuurlijk
ook aandacht voor culturele activiteiten. Kortom: een reis voor iedereen van 50 jaar en
ouder, die een onvergetelijke ervaring op wil doen, het werk van Kerk in Actie een
warm hart toedraagt en daarmee samen met ons gelooft in delen. Kijk voor meer
informatie op www.kerkinactie.nl/reizen.
Mee op reis naar Ethiopië
In het najaar organiseert Kerk in Actie voor volwassenen vanaf 50 jaar een reis
Ethiopië. De reis zal plaats vinden van 31 oktober t/m 13 november 2019. Het thema
is ‘noodhulp’. U kunt zich al aanmelden voor deze reis via www.kerkinactie.nl/reizen.

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
8

