ZONDAG 30 december 2018

Protestantse Gemeente
Wijk bij Duurstede

Kleur
Zondagsvriendin
Koster
Organist
Lector, collectant
Diaken
Ouderling
Voorganger

: wit
: Henny
: Aart Batenburg
: Dick van Dijk
: Margriet van Rossen
: Mario Batenburg
: Martin Smits
: mw.ds. M. Tüski, Utrecht

VOORBEREIDING
Klokgelui en orgelspel: improvisatie kerstliederen
Stilte
Welkom door de ouderling van dienst
Mededeling van overlijden – gemeente gaat staan
We zingen (melodie Lied 961)
Niemand leeft voor zichzelf.
Niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven verbonden met God en elkaar
in tijd en eeuwigheid.

Aanvangslied: Lied 287: 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:
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 –
Psalm van de zondag: Psalm 8: 1, 2, 3 en 4
Groet:
de Heer zij met u
ook met u zij de Heer
Gebed om ontferming
We zingen: Lied 868: 1 en 2
TEKST EN UITLEG
Henny leest een versje en doet de lamp(en) aan
Lieve God,
dank u wel dat het licht geworden is vanmorgen.
Wilt u ons hart verlichten en ons helpen
om voor elkaar een lichtje te zijn.
Andere kinderen komen naar voren
Gesprek met de kinderen
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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 -

Inleiding bij de lezingen
Gezongen gebed bij de opening van de Schriften:

Eerste lezing: Jesaja 61: 10 - 62: 3 (door lector)
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Ik vind grote vreugde in de HEER,
mijn hele wezen jubelt om mijn God.
Hij deed mij het kleed van de bevrijding aan,
hulde mij in de mantel van de gerechtigheid,
zoals een bruidegom een kroon opzet,
zoals een bruid zich tooit met haar sieraden.
11
Want zoals de aarde haar gewassen voortbrengt,
zoals een tuin het gezaaide laat ontkiemen,
zo laat God, de HEER, gerechtigheid ontkiemen
en glorie voor het oog van alle volken.
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621Omwille van Sion zal ik niet zwijgen,
omwille van Jeruzalem ben ik niet stil,
totdat het licht van haar gerechtigheid daagt
en de fakkel van haar redding brandt.
2
Alle volken zullen je gerechtigheid zien,
alle koningen je majesteit.
Men zal je noemen bij een nieuwe naam
die de HEER zelf heeft bepaald.
3
Je zult een schitterende kroon zijn
in de hand van de HEER,
een koninklijke tulband
in de hand van je God.
We zingen: Lied 176: 1 en 2
Tweede lezing: Lucas 2: 33 – 40 (door lector)
33

Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over hem werd
gezegd. 34Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder: ‘Weet
wel dat velen in Israël door hem ten val zullen komen of juist zullen
opstaan. Hij zal een teken zijn dat betwist wordt, 35en zelf zult u als door
een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het
licht komen.’
36
Er was daar ook een profetes, Hanna, de dochter van Fanuel, uit de
stam Aser. Ze was hoogbejaard; vanaf haar huwbare leeftijd had ze zeven
jaar met haar man geleefd, 37en ze was nu al vierentachtig jaar weduwe.
Ze was altijd in de tempel, waar ze God dag en nacht diende met vasten
en bidden. 38Op dat moment kwam ze naar hen toe, bracht hulde aan God
en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van
Jeruzalem.
39
Toen ze alles overeenkomstig de wet van de Heer hadden gedaan,
keerden ze terug naar Galilea, naar hun woonplaats Nazaret. 40Het kind
groeide op, werd sterk en was begiftigd met wijsheid; Gods genade rustte
op hem.

We zingen: Lied 860
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Uitleg en verkondiging
We zingen: Lied 341

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: improvisatie kerstliederen
Dankzegging, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

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 422
Zegen

Acclamatie: (Willem Vogel)

Orgelspel: In dulci Jubilo - J.S Bach
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Bloemen: Een bloemengroet van de gemeente dhr. A. Dekker
en mevr. J. Hofland.
Suggesties voor de bloemengroet kunt u doorgeven aan Nel van
Vliet-van der Kwast, tel. 573191 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,
Maandagavond 31 december is er om 19.00 uur een gezamenlijke
Oudejaarsviering met de Hervormde gemeente en beide predikanten.
Zondag 6 januari
Concert Ensemble Leobard Grote kerk Wijk bij Duurstede
Op zondagmiddag 6 januari geeft het ensemble Leobard een concert in de Grote
kerk. Dit ensemble bestaat uit: Daniël Brüggen, blokfluit, Laura Brüggen, Viool,
Thomas van Ginneken, blokfluit, en Pim Schipper, clavecimbel. Het programma
bevat werken van Telemann, Purcell en Hotteterre. De werken zullen in
afwisselende bezettingen uitgevoerd worden. Het ensemble is op initiatief van
Thomas van Ginneken bij elkaar gebracht en dit concert wordt hun eerste
publieke optreden. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. De
aanvang is 16:00 uur en de toegang is vrij. Wel is er een uitgangscollecte ter
bestrijding van de onkosten.

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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