ZONDAG 2 december 2018, Advent I
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VOORBEREIDING
Klokgelui en orgelspel: ‘Nun Komm, der Heiden Heiland’ BWV 659
van Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Stilte
Welkom door de ouderling van dienst
Zondagskind leest een versje en steekt de eerste Adventskaars aan
Eén kaarsje,
een heel klein lichtje nog maar
vertelt nu aan ons:
de Vrede wordt waar
Aanvangslied (staande): Lied 433: 1 en 5
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:
Trouwe God, wij wachten op U,
op uw komst, op uw Rijk,
op uw licht dat alles verheldert,
op uw woord dat alles verandert.
Open onze ogen voor uw wegen van heil,
open onze harten voor het geheim van uw liefde.
door Jezus, onze Heer.
Amen.
- de gemeente gaat zitten –
Psalm (van de zondag): Psalm 25: 2 en 3
Gebed om ontferming, overgenomen met Lied 301k
We zingen: Lied 444: 1, 2 en 4

TEKST EN UITLEG
Zondagskind doet de nieuwe lamp(en) aan
Andere kinderen komen ook naar voren
Aandacht voor het Adventsproject: ‘De tafel van hoop’
We zingen met de kinderen: ‘Wanneer de dorre boom gaat bloeien’: 1

- 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: Zacharia 14: 4 – 9
4

Die dag zal hij zijn voeten op de Olijfberg planten, ten oosten van
Jeruzalem. De Olijfberg zal in tweeën splijten: de ene helft glijdt weg naar
het noorden en de andere naar het zuiden, zodat er een breed dal ontstaat
van oost naar west. 5Jullie zullen wegvluchten, het dal in tussen die twee
bergketens die zullen reiken tot aan Asel, zoals jullie ook gevlucht zijn bij
de aardbeving in de tijd dat koning Uzzia regeerde over Juda. En de
HEER, mijn God, zal verschijnen met al de zijnen. 6Op die dag zal er geen
licht zijn; de hemellichamen verliezen hun glans. 7Op die ene dag, die
alleen de HEER kent, zal er geen onderscheid zijn tussen dag en nacht.
Pas tegen het vallen van de avond zal er weer licht gloren. 8Als die tijd
aanbreekt, zal er in Jeruzalem zuiver water ontspringen: de ene helft zal in
het oosten in zee uitmonden en de andere helft in het westen, zowel in de
zomer als in de winter. 9En de HEER zal koning worden over de hele
aarde. Dan zal de HEER de enige God zijn en zijn naam de enige naam.

We zingen: Lied 462: 1, 2 en 3
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Tweede lezing: Lucas 21: 25 – 33
25

Dan zullen er tekenen zijn aan de zon en de maan en de sterren, en op
aarde zullen de volken sidderen van angst voor het gebulder en het
geweld van de zee; 26de mensen worden onmachtig van angst voor wat er
met de wereld zal gebeuren, want de hemelse machten zullen wankelen.
27
Maar dan zullen ze op een wolk de Mensenzoon zien komen, bekleed
met macht en grote luister. 28Wanneer dat alles staat te gebeuren, richt je
dan op en hef je hoofd, want jullie verlossing is nabij!’
29
Hij vertelde hun ook een gelijkenis: ‘Kijk naar de vijgenboom en al de
andere bomen. 30Als je ziet dat ze uitlopen, weet je dat de zomer in
aantocht is. 31Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet
gebeuren, dat het koninkrijk van God nabij is. 32Ik verzeker jullie: deze
generatie zal zeker niet verdwenen zijn wanneer dit alles gebeurt. 33Hemel
en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen.

We zingen: Lied 462: 4, 5 en 6
Uitleg en verkondiging
We zingen: Lied 362

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 orgelspel:
‘Nun Komm, der Heiden Heiland’ van Dietrich Buxtehude (1637-1707)
BuxWV 211
Dankzegging, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
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ZENDING EN ZEGEN
De kinderen komen terug uit de nevendienst
Het zondagskind zet de lamp(en) op tafel en doet die uit
Slotlied (staande): Lied 442
Zegen

Acclamatie: (Willem Vogel)

Orgelspel: Improvisatie Gez. 158a ‘God zij geloofd uit alle macht’
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Bloemen: Een bloemengroet van de gemeente voor dhr. en
mevr. van der Meer - Maas en voor dhr. T. Gelok.
Suggesties voor de bloemengroet kunt u doorgeven aan Nel van
Vliet-van der Kwast, email: k_nvvliet@planet.nl

Omzien naar elkaar
Marten Verbaan is opnieuw opgenomen op de neurologische afdeling van het
UMC in Utrecht.
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,
Vanmiddag 16.00 uur: Choral Evensong
Vanmiddag wordt in de Grote kerk weer een Choral Evensong 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. Dit
koor bestaat al meer dan twintig jaar. 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, 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 bespeeld door Pim Schipper. De
viering begint om 16:00 uur en is vrij toegankelijk. Wel is er een uitgangscollecte
ter bestrijding van de onkosten
Woensdag 5 december, 19.30 uur: Adventvesper (2)
Na de eerste versper op 28 november, wordt de tweede op 5 december
gehouden, in de kapel van de Grote Kerk. De andere twee zijn op 12 en 19
december. Een vesper of avondgebed is een viering van een half uur waarin niet
gepreekt wordt en waarin muziek en verstilling centraal staan.
Op zondag 9 december zal Marie-Louis Dix, die op De Loever woonde, afscheid
van onze gemeente nemen en na de dienst bij de koffie te trakteren. Ze woont nu
Valkenkamp 557, 3607 MJ Maarsenbroek
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Meet & Greet
Kennismaking Stichting Schuldhulpmaatje Wijk bij Duurstede
Na de kerkdienst van 9 december a.s. willen wij van Stichting Schuldhulpmaatje
Wijk bij Duurstede ons voorstellen tijdens de Meet & Greet.
U heeft vast over ons gelezen of gehoord, u krijgt nu de gelegenheid om meer
over ons te weten te komen! Op 30 augustus zijn wij van start gegaan met 12
maatjes, ze zijn inmiddels bijna allemaal aan de slag. Wij zullen u vertellen over
het ontstaan van schuldhulpmaatje en onze ambitie binnen de gemeente Wijk bij
Duurstede.
Bernard Baakman en Francien Niessen
Vooraankondiging
Volgende week zondag 9 december 2018 kunt u na de dienst van 11.00 uur in de
Open Hof weer met elkaar een kopje koffie of thee drinken. Voor de kinderen is er
een glaasje fris. Wij nodigen u allen hiervoor van harte uit!
Verder kunt u daarbij genieten van een heerlijke 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. Met dat geld kan aan de kinderen in Sukuta
Madina (Gambia) op school een warme lunch worden gegeven. Hartelijk dank
alvast!
Vorige maand heeft het kommetje € 54,35 opgebracht. Alle gevers heel hartelijk
dank!
Uitnodiging gezamenlijke kerstmiddag voor de ouderen van de Hervormdeen Protestantse Gemeente
Lange tijd heeft de Hervormde Gemeente een kerstmiddag voor ouderen vanaf 65
jaar gehouden. Twee jaar geleden zijn ook de ouderen van de Protestantse
Gemeente hiervoor uitgenodigd. Dat bleek een succes.
Beide Kerkenraden hebben dan ook besloten om het, ook dit jaar, gezamenlijk te
organiseren.
Deze kerstmiddag is op maandag 17 december vanaf 15.00 uur in de Open Hof.
U wordt hiervoor van harte uitgenodigd.
Heeft u vervoer nodig, dan kan dat geregeld worden.
Kent u mensen die dit graag met u mee beleven? Vraag ze gerust mee!
In deze middag zullen we met elkaar bekende kerstliederen zingen en zullen onze
beide predikanten een invulling aan de bijeenkomst geven. Ook zal er een
kerstverhaal verteld worden.
Ter afsluiting wordt er weer een warme maaltijd verzorgd.
Om ca 19.00 zullen we de middag en maaltijd afsluiten met het zingen van het
Ere zij God.
U kunt zich opgeven bij onderstaande personen, telefonisch, via mail of een
briefje door de bus.
Tevens aangeven of u graag gehaald en thuisgebracht wilt worden.
Opgave graag vóór maandag 10 december.
Heeft u nog vragen, bel gerust.
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Namens de beide gemeentes, Johan Hulsman email: johan.hulsman@kpnmail.nl;
Hennie Lammertink-Peter, email: henniepeter@hotmail.com, Joop van Esterik,
email: jvanesterik1947@kpnmail.nl
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, email Koos.kortenhorst@planet.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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