ZONDAG 24 februari 2019
Dienst van Schrift en Tafel
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VOORBEREIDING
Klokgelui en orgelspel: Improvisatie over Lied 905
Stilte
Welkom door de ouderling van dienst
Aanvangslied (staande): Lied 280: 1, 2, 6 en 7
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:
God van alle mensen,
doorgloei ons met uw liefde
en doe weg uit ons midden
alles wat ons verhindert
om medemensen te zijn,
dochters en zonen van U,
bondgenoten van elkaar.
Laat ons veelstemmig getuigen van U
en eensgezind elkaar van dienst zijn.
Door Jezus, onze Heer. Amen

- de gemeente gaat zitten –
We zingen: Psalm 31: 1 en 6

TEKST EN UITLEG

Zondagskind leest een versje en doet de lampen aan
Ik zal er zijn voor jou,
met wijn, een stukje brood.
Ik zal er zijn voor jou,
mijn liefde is zo groot.
Andere kinderen komen naar voren
Gesprek met de kinderen
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:

Schriftlezing: Lucas 6: 27 – 38
27

Tot jullie die naar mij luisteren zeg ik: heb je vijanden lief, wees goed
voor wie jullie haten, 28zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht
behandelen. 29Als iemand je op de wang slaat, bied hem dan ook de
andere wang aan, en weiger iemand die je je bovenkleed afneemt, ook je
onderkleed niet. 30Geef aan ieder die iets van je vraagt, en eis je bezit niet
terug als iemand het je afneemt. 31Behandel anderen zoals je wilt dat ze
jullie behandelen. 32Is het een verdienste als je liefhebt wie jullie
liefhebben? Want ook de zondaars hebben degenen lief die hen
liefhebben. 33En is het een verdienste als je weldaden bewijst aan wie
weldaden bewijzen aan jullie? Ook de zondaars handelen zo. 34En is het
een verdienste als je geld leent aan degenen van wie jullie iets terug
verwachten? Ook zondaars lenen geld aan zondaars in de verwachting
alles terug te krijgen. 35Nee, heb je vijanden lief, doe goed en leen geld
aan anderen zonder iets terug te verwachten; dan zullen jullie rijkelijk
worden beloond, en zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn, want
ook hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is.
36

Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is. 37Oordeel niet, dan zal
er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet
veroordeeld worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden. 38Geef, dan zal
je gegeven worden; een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en
overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor
anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt.’
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We zingen: Lied 313: 1, 3 en 5

Uitleg en verkondiging
We zingen: ‘Aan de bronnen van ons leven’: 1, 2 en 3
(Tekst: Fokkelien Oosterwijk, melodie: Gezang 435 - Liedboek 1973)
1. Aan de bronnen van ons leven
ruist een onderhuids geheim:
liefde die, door U gegeven,
eens in U vervuld zal zijn.
Liefde die ons doet verlangen
naar wat eerlijk is en echt,
weerloos, vrij en onbevangen
ons uw diepste waarheid zegt.
2. Liefde die ons heeft gevonden
aan de rand van ons bestaan:
antwoord voor wij vragen konden,
nooit heel ver bij ons vandaan.
Liefde die ons wil vergeven
al wat donker maakt en zwart,
als wij willen, als wij leven
opgestaan met heel ons hart.
3. Doe ons in die liefde groeien,
bron van leven, rijk en vrij.
Blijf U steeds met ons bemoeien,
kom ons nader, wees nabij.
Stroom in ons en stroom ons tegen
in verlamming en verdriet,
geef ons telkens weer uw zegen
waar U ons verlangen ziet.
- Onder het naspel komen de kinderen terug die meegaan aan tafel -
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MAALTIJD VAN DE HEER
Nodiging
Collecte voor plaatselijk diaconaat
Tijdens de collecte is er orgelmuziek:
Vater unser im Himmelreich BuxWv 219 - Dietrich Buxtehude (1637-1707)
Tafelgebed voor Epifanie (naar: Wim van der Zee)
v. Vrede voor ons allen
a. Vrede voor de wereld
v. De harten omhoog
a. Wij zijn met ons hart bij de Heer
v. Brengen wij dank aan de Eeuwige
a. Het past ons hem te danken
v. U komt onze dank toe, Heer onze God, overal en altijd…
We zingen: ‘Heilige God’ (tekst R. Kleijer, melodie Lied 243)
Heilige God, wij loven U,
om uw nabijheid hier en nu;
uw liefde, uw aanwezigheid
die met ons meegaat door de tijd.
Wij zegenen uw grote naam,
de basis onder ons bestaan,
het houvast op de levensweg,
door Christus aan ons toegezegd.
v. Gezegend Jezus die gekomen is in uw naam…
Voorbeden en ONZE VADER
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We zingen: Eet dit brood (Taizé, tweemaal)

Inzettingswoorden
Brood en wijn worden gedeeld
Dankzegging
v. Wij denken U, Heer voor de gaven
die wij van U hebben ontvangen.
Versterk in ons de Geest van uw Zoon
die onder ons kwam om uw wil te volbrengen
en maak ons tot zijn volgelingen,
vandaag en alle dagen,
tot in de eeuwen der eeuwen.
a. Amen.

ZENDING EN ZEGEN
De andere kinderen komen terug uit de nevendienst
Het zondagskind zet de lampen op tafel en doet die uit
Slotlied (staande): Lied 905: 1, 2 en 4
Zegen
Acclamatie: (Willem Vogel)

Orgelspel:

Toccata und Fuge in F BuxWv 157
Dietrich Buxtehude (1637-1707)
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Een bloemengroet van de gemeente voor dhr. en mevr. Visser –
Stob, mevr. M. Meijering, mevr. M. Korthals, mevr. R. Klifman en
dhr. H. Grevenstuk.
Suggesties voor de bloemengroet kunt u doorgeven aan Nel van
Vliet-van der Kwast, email: k_nvvliet@planet.nl

Vanaf volgende week kerken we weer om 9.15 uur.
Koffiedrinken: Na de dienst is iedereen hartelijk welkom in de Open Hof (doorgang
voorin de kerk) waar we elkaar kunnen spreken en een kopje koffie/thee of een
glaasje fris kunnen drinken.
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,
Nooit gedoopt?
Met een volwassen gemeentelid ben ik in gesprek over een doopbediening in de
Paasnacht. Er zijn misschien meer mensen bij wie dat er door omstandigheden nooit
van is gekomen. Terwijl dat verlangen er wel is. Mocht dit voor u gelden, neem dan
contact met mij op.
Binnenkort begint namelijk de voorbereiding richting deze bijzondere Paasnacht.
Jan Offringa
Saint Anthony Pipe Band in muziekdienst vanavond, 18.30 uur
Op zondagavond 24 februari is er een bijzondere muziek- en zangdienst in de Grote
Kerk. De toon wordt gezet door de doedelzakken en drums van de Saint Anthony Pipe
Band. Deze Wijkse band begeleidt meerdere geliefde liederen uit de rijke Engelse
traditie, waaronder een aantal uit de zangbundel van Johannes de Heer. Daarnaast
worden enkele eigen stukken gespeeld. Het gaat om een gezamenlijk initiatief van de
Hervormde en de Protestantse gemeente. Beide predikanten doen mee in deze dienst
die om 18.30 uur begint
Choral Evensong – zondag 3 maart
Op zondagmiddag 3 maart wordt er in de Grote kerk weer een Choral Evensong
gehouden. Als gastkoor verwelkomen we ditmaal Capella Sine Vinculis o.l.v. Bea van
der Kaaij uit Weert. Liturg tijdens de viering is ds. Louis Wüllschleger en organist is
Pim Schipper. De Choral Evensong begint om 16:00 uur en is vrij toegankelijk. Na
afloop zal er wel een uitgangscollecte zijn, dit ter bestrijding van de onkosten.
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Film ‘Amazing Grace’ op maandag 4 maart, 20.00 uur
In de muziekdienst horen we o.a. het verhaal over het ontstaan van ‘Amazing Grace’,
een van de bekendste christelijke liederen.
De lieddichter John Newton was eerst kapitein op een slavenschip, maar kwam tot
bekering en werd een van de voorvechters van de afschaffing van de slavernij.
Daarover is een pakkende film gemaakt. Die wordt vertoond in de Open Hof op
maandagavond 4 maart a.s. Er is vooraf vanaf 19.45 koffie en thee. De film begint om
20.00 uur. De entree is gratis.

DANK VOOR UW BIJDRAGE AAN DIACONALE ACTIE VOEDSELBANK
De schappen van de Voedselbank De Kromme Rijn te Langbroek, zijn weer mooi
bijgevuld. De samenwerking Hervormde- en Protestantse Gemeente is plezierig
verlopen.
De leiding en de kinderen van Joy voor Kids hebben keihard gewerkt. Dit was mogelijk
door uw royale bijdrage.
Ook de inzameling van de levensmiddelen zondag 17 februari was een succes.
Op maandag 18 februari is door de vrijwilligers van de voedselbank het prachtige
resultaat 20 volle kratten en nog flink aantal tassen” opgehaald:
Vanuit de diaconie willen wij u en zeker ook de jongeren bedanken voorde steun en
medewerking. Uw enthousiasme helpt ons om positief en gemotiveerd te blijven.
Namens de diaconie Bertina Dannenberg
Zingen in de Stille week en Paasnacht
Tijdens de gezamenlijke diensten van de Hervormde gemeente en de Protestantse
gemeente in de Stille Week, verleent kerkkoor Cantique op donderdag 18, vrijdag 19
en zaterdag 20 april haar medewerking.
Ieder jaar is het fijn om dan te mogen zingen. Voel je er iets voor om dit jaar (ook
weer) mee te doen? Dat kan geheel vrijwillig op projectbasis. We repeteren iedere
woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in De Open Hof.
De repetities onder leiding van Elien v.d. Meer voor 18, 19 en 20 april zijn op de
woensdagen 6 maart t/m 17 april. We zouden het fijn vinden als je ook komt, zodat
we met ons koor de diensten vocaal kunnen ondersteunen.
Mocht je nog verdere informatie willen hebben, neem dan met mij contact op.
Evert Gerritsen (secr.), e-mail: e.gerritsen228@ziggo.nl
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