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VOORBEREIDING
Klokgelui en orgelspel: Partita over psalm 51 - Bernhard Winsemius (1945)
Stilte
Welkom door de ouderling van dienst
Aanvangslied (staande): Lied 283
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 44: 1, 5 en 11
Groet: de Heer zij met u
ook met u zij de Heer
Gebed om ontferming
allen nemen over met een kyrierefrein, Lied 301 j
We zingen: Lied 705: 1, 3 en 4

TEKST EN UITLEG
Nesda leest een versje en doet de lamp(en) aan
Lieve God,
dank u dat u er elke dag voor ons bent.
Help ons om te luisteren
naar verhalen over uw liefde voor ons
Amen
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:

Eerste lezing: Jeremia 7: 1 – 15
71De HEER richtte zich tot Jeremia: 2‘Ga in de tempelpoort staan en
verkondig deze boodschap: Luister naar de woorden van de HEER, Judeeërs;
luister, jullie die door deze poorten naar binnen gaan om de HEER te vereren.
3
Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël: Beter je
leven, dan mogen jullie in dit land blijven wonen. 4Vertrouw niet op die
bedrieglijke leus: “Dit is de tempel van de HEER! De tempel van de HEER! De
tempel van de HEER!” 5Als jullie je leven werkelijk beteren, als jullie elkaar
rechtvaardig behandelen, 6vreemdelingen, wezen en weduwen niet
onderdrukken, in dit land geen onschuldig bloed vergieten en niet achter
andere goden aan lopen, jullie onheil tegemoet, 7dan mogen jullie hier blijven
wonen, in dit land dat ik jullie voorouders gegeven heb. Zo is het altijd
geweest, zo zal het dan altijd zijn. 8Maar jullie vertrouwen op die bedrieglijke
leus, en dat zal je niet baten. 9Jullie stelen, moorden, plegen overspel en
meineed, branden wierook voor Baäl en lopen achter andere goden aan, die
jullie eerst niet kenden. 10En toch durven jullie, terwijl jullie al die gruweldaden
plegen, voor mij te verschijnen in deze tempel, het huis waaraan mijn naam
verbonden is, met de gedachte: Ons kan niets gebeuren! 11Denken jullie soms
dat het huis dat mijn naam draagt een rovershol is? Ik zie wel degelijk wat
jullie doen – spreekt de HEER.
12
Ga maar eens naar het heiligdom in Silo, waar ik mijn naam vroeger liet
wonen, en zie wat ik er vanwege de wandaden van mijn volk Israël mee heb
gedaan. 13Nu dan – spreekt de HEER –, omdat jullie al die gruweldaden
plegen en ik telkens weer tot jullie gesproken heb maar jullie niet hebben
geluisterd, omdat ik geroepen heb maar jullie niet hebben geantwoord, 14zal ik
met deze tempel, waaraan mijn naam verbonden is en waarin jullie je
vertrouwen stellen, en met heel het land dat ik jullie voorouders gegeven heb,
hetzelfde doen als met Silo. 15Ik zal jullie verstoten, zoals ik jullie broedervolk,
het nageslacht van Efraïm, verstoten heb.
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We zingen: Lied 992
Tweede lezing: Lucas 6: 39 – 49
39

Hij sprak ook in gelijkenissen tegen hen: ‘Kan de ene blinde de andere
blinde leiden? Vallen ze dan niet beiden in een kuil? 40Een leerling staat
niet boven zijn leermeester; pas als iemand zich alles heeft eigen
gemaakt, zal hij de gelijke zijn van zijn leermeester.
41

Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl
je de balk in je eigen oog niet opmerkt? 42Hoe kun je tegen hen zeggen:
“Laat mij de splinter in je oog verwijderen,” terwijl je de balk in je eigen oog
niet ziet? Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul
je scherp genoeg zien om de splinter in het oog van je broeder of zuster te
verwijderen.
43

Een goede boom brengt geen slechte vruchten voort, en evenmin brengt
een slechte boom goede vruchten voort. 44Elke boom kun je aan zijn
vruchten kennen, want van distels pluk je geen vijgen en van
doornstruiken geen druiven. 45Een goed mens brengt uit de goede
schatkamer van zijn hart het goede voort, maar een slecht mens brengt uit
zijn slechte schatkamer het kwade voort; want waar het hart vol van is
daar loopt de mond van over.
46

Waarom roepen jullie “Heer, Heer” tegen mij, maar doen jullie niet wat ik
zeg? 47Ik zal jullie vertellen op wie degene lijkt die bij me komt, naar mijn
woorden luistert en ernaar handelt: 48hij lijkt op iemand die bij het bouwen
van zijn huis een diep gat groef en het fundament op rotsgrond legde.
Toen er een overstroming kwam, beukte het water tegen het huis, maar
het stortte niet in omdat het degelijk gebouwd was. 49Wie wel naar mijn
woorden luistert maar niet doet wat ik zeg, lijkt op iemand die een huis
bouwde zonder fundament, zodat het meteen instortte toen het water
ertegen beukte en er alleen een bouwval overbleef.’
We zingen: Lied 717

Uitleg en verkondiging

We zingen: Lied 905
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GAVEN EN GEBEDEN
Inzameling van de gaven
1e collecte plaatselijk diaconaat
2e collecte algemeen plaatselijk kerkenwerk
3e collecte onderhoud van het kerkgebouw
Tijdens de collecte is er orgelspel:
Trumpet Voluntary - John Travers (1703-1758)
Dankzegging, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

ZENDING EN ZEGEN
De kinderen komen terug uit de nevendienst
De lamp(en) worden op tafel gezet en door Nesda uitgedaan
Slotlied (staande): Lied 978
Zegen

Acclamatie: (Willem Vogel)

Orgelspel: Improvisatie
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Een bloemengroet van de gemeente voor dhr. en mevr. Drent Rietberg en voor de fam. Verkerk - van der Heide.
Suggesties voor de bloemengroet kunt u doorgeven aan Nel van Vlietvan 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,
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
Choral Evensong – zondag 3 maart
Vanmiddag 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.
Film ‘Amazing Grace’ op maandag 4 maart, 20.00 uur
In de muziekdienst van 24 februari hoorden 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.
Vooraankondiging 1
Volgende week zondag 10 maart 2019, de eerste zondag in de veertigdagentijd die van 6
maart tot en met 20 april 2019 duurt, zullen we collecteren voor het zendingswerk van Kerk
in Actie op Cuba. Dat werk is gericht op het kerk zijn in een krakend communistisch
systeem op Cuba. Jarenlang leden Cubaanse kerken onder het communisme een
sluimerend bestaan. Het Cubaanse systeem kraakt echter in z'n voegen. De bevolking
zoekt naar houvast en zingeving: kerken groeien.
Door de verslechterende economie neemt ook de armoede toe. Om als kerk beter
voorbereid te zijn op haar groeiende (diaconale) taak is er veel behoefte aan kennis over
de Bijbel, theologie en diaconaat. Kerk in Actie helpt kerken, predikanten en vrijwilligers in
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Cuba een nieuw begin te maken. Ze ondersteunt theologische opleidingen en helpt kerken
diaconale activiteiten op te zetten, zoals thuiszorg voor eenzame en verarmde ouderen. Als
u dit zendingswerk wilt ondersteunen, neem dan volgende week zondag wat extra geld of
collectebonnen mee. Hartelijk dank alvast!
Vooraankondiging 2
Volgende week zondag 10 maart 2019 kunt u na de dienst van 9.15 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!
U kunt 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 € 65,85 opgebracht. Alle gevers heel hartelijk dank!

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? We repeteren iedere woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in De Open
Hof. De repetities onder leiding van Elien v.d. Meer zijn op de woensdagen 6 maart t/m 17
april 20.00 – 22.00 uur.
Voor verdere informatie: Evert Gerritsen, e-mail: e.gerritsen228@ziggo.nl
Feestelijke overdracht van schilderijen met Bijbelse afbeeldingen door ds. Joan
Röell aan de beide kerkgemeenschappen van de Grote kerk.
Op dinsdagavond 12 maart is de feestelijke overdracht van de schilderijen die ds. Joan
Röell, oud predikant van de Protestantse gemeente, aan de beide kerkgemeenschappen
van de Grote Kerk schenkt. Op de schilderijen staan de volgende Bijbelse taferelen
afgebeeld: Eliëzer ontmoet Rebekka bij de waterput en Abigaïl biedt David voedsel aan.
Het programma ziet er als volgt uit: Vanaf 19.45 inloop met koffie daarna vertelt
kerkarchivaris Ton Gelok iets over de schilderijen die al in de Grote Kerk hangen en zal hij
met name stilstaan bij het oudste schilderij van de kerk waarop de toren staat afgebeeld.
Joan Röell vertelt wat bekend is over de herkomst van de beide genoemde schilderijen. De
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predikanten Jan Offringa en Louis Wüllschleger zullen de op de schilderijen afgebeelde
Bijbelse verhalen toelichten. Tussen de vertellingen door bespeelt hoofdorganist Pim
Schipper het orgel. Tot slot is er gelegenheid om Joan en Jet Röell bij een hapje en een
drankje te ontmoeten.
Zondagmiddag 24 maart: Excursie naar de Broedergemeente in Zeist
Rond 1750 vestigde zich een groep Hernhutters in Zeist. De Hernhutters zijn in 1722
opgericht en kregen onderdak bij graaf Von Zinzendorf in Hernhut dat nu in Tsjechië ligt.
Het is een missionaire protestantse beweging, gericht op het verkondigen van geloof en
liefde in woord en daad. De Hernhutters besteden veel aandacht aan scholing en opleiding.
Ook werd er vanuit Zeist zending bedreven in Suriname. De Hernhutters, ook wel
Evangelische Broedergemeente genoemd, voorzagen in hun eigen onderhoud. Daartoe
werden allerlei ambachtelijke bedrijfjes opgericht. Er werd samengewerkt zonder veel
hiërarchie wat bijzonder was voor die tijd.
We vertrekken deze zondagmiddag met elkaar naar Zeist voor een rondleiding over het
terrein van de Broedergemeente bij slot Zeist. We kunnen luisteren naar het rijke
historische verleden en ontdekken wat deze gemeenschap bindt, boeit en inspireert,
vroeger en nu. Na de rondleiding kunnen we desgewenst het vernieuwde museum gaan
bekijken (toegang € 3,- p.p.). We hopen op een middag waarin we leren, delen en elkaar
daarin ontmoeten.
Plaats en tijd: Verzamelen om 14.15 uur op de parkeerplaats van basisschool De Horn,
Boterslootweg 1, nadat we ons hebben verdeeld over de auto’s rijden we naar Zeist. Daar
parkeren we. (Brouwerij 11, 3703 CH Zeist, naast Slot Zeist), en we lopen naar de pleinen.
Start rondleiding in Zeist: 15.00 uur.
Opgeven kan tot 11 maart Janetta van Rijswijk: bertenjanetta@casema.nl
Vanuit de Hervormde Gemeente dit verzoek:
Wilt u helpen collecteren voor ZOA (christelijke noodhulp- en wederopbouw-organisatie).
Het vraagt maar een klein beetje van uw tijd. Door u in te zetten tijdens de collecteweek
van 24 tot en met 30 maart kunt u heel concreet iets betekenen voor mensen in nood. ZOA
biedt hulp, hoop en herstel aan slachtoffers van rampen en conflicten. Omdat ZOA in de
gebieden zelf actief is, weten ze wat de mensen nodig hebben.
Op de site van www.zoa.nl staat meer informatie.
Ik hoop dat ik op uw mag rekenen om één of een paar straten te collecteren.
U hulp is extra gewenst omdat we dit jaar de lijst met collectanten niet opgevuld krijgen.
Wilt u a.u.b. in de komende week reageren, dan kan ik aan de organisatie doorgeven
hoeveel collectebussen ik kan bestellen.
Voor meer informatie kunt u ook terecht bij Henk van Harten (protestantse gemeente),
Margje Wiggemansen (bapisten gemeente).
Namens de werkgroep:
Judy van Wiggen, email: famvanwiggen@kpnmail.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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