Liturgie voor zondag 1 april 2018
Paasmorgen

PROTESTANTSE GEMEENTE
WIJK BIJ DUURSTEDE

Aan deze dienst werken mee:
Zondagskind
Koster
Organist
Lector
Kerkrentmeester
Collectant
Ouderling
Voorganger

: Lobke Verkerk
: Arie Overbeeke
: Pim Schipper
: Riet Andringa
: Bouke Jan Visser
: Woudie Dupain
: Ria de Vries
: ds. Jan Offringa

VOORBEREIDING
Klokgelui en orgelspel: Geïmproviseerde partita over Psalm 118
Stilte
Welkom door de ouderling van dienst
Het zondagskind leest een versje en steekt de kaarsen aan:
Ik zal er zijn voor jou,
Ik laat je niet alleen.
Ik zal er zijn voor jou,
mijn licht straalt om je heen.
- de gemeente gaat staan Aanvangslied: ‘Klap in de handen’: 1 en 3
(tekst: Jan Visser / melodie: Nando van Essen)

Zing op de straten en pleinen:
Dit is de dag die God ons geeft.
Zing van het licht en het leven,
zing van het feest dat Jezus leeft!
Refrein

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 leven,
op deze feestelijke dag
komt het hoge woord eruit:
geen macht ter wereld,
geen onverbiddelijk lot
en zelfs geen bittere dood
kunnen ons scheiden van U.
Help ons erop te vertrouwen
dat uw liefde alles overwint,
door Jezus, onze levende Heer. Amen
- de gemeente gaat zitten We zingen: Psalm 118: 1 en 8
Gebed om ontferming
Glorialied: Lied 624: 1 en 2
TEKST EN UITLEG
Voor de kinderen naar hun eigen viering gaan...
We zingen met de kinderen: Met andere Woorden 24: 4

- De kinderen gaan naar hun eigen viering -

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

Eerste lezing: Kolossenzen 3: 1 – 11
31Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat
boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. 2Richt u op
wat boven is, niet op wat op aarde is. 3U bent immers gestorven, en uw
leven ligt met Christus verborgen in God. 4En wanneer Christus, uw
leven, verschijnt, zult ook u, samen met hem, in luister verschijnen.
5
Laat dus wat aards in u is afsterven: ontucht, zedeloosheid, hartstocht,
lage begeerten en ook hebzucht – hebzucht is afgoderij –, 6want om
deze dingen treft Gods toorn degenen die hem ongehoorzaam zijn.
7
Vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd, 8maar nu moet u
alles wat slecht is opgeven: woede en drift, vloeken en schelden.
9
Bedrieg elkaar niet, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt
10
en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt
naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt. 11Dan is er
geen sprake meer van Grieken of Joden, besnedenen of
onbesnedenen, barbaren, Skythen, slaven of vrijen, maar dan is
Christus alles in allen.

We zingen: Lied 630: 1 en 2

Tweede lezing: Marcus 16: 1 – 8
161Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala en Maria de
moeder van Jakobus, en Salome geurige olie om hem te balsemen.
2
Op de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend,
vlak na zonsopgang, naar het graf. 3Ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie zal
voor ons de steen voor de ingang van het graf wegrollen?’ 4Maar toen
ze opkeken, zagen ze dat de steen al was weggerold; het was een heel
grote steen.
5
Toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts een in het wit geklede
jongeman zitten. Ze schrokken vreselijk. 6Maar hij zei tegen hen: ‘Wees
niet bang. U zoekt Jezus, de man uit Nazaret die gekruisigd is. Hij is
opgewekt uit de dood, hij is niet hier; kijk, dat is de plaats waar hij was
neergelegd. 7Ga terug en zeg tegen zijn leerlingen en tegen Petrus: “Hij
gaat jullie voor naar Galilea, daar zullen jullie hem zien, zoals hij jullie
heeft gezegd.”’
8

Ze gingen naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want ze waren
bevangen door angst en schrik. Ze waren zo erg geschrokken dat ze
tegen niemand iets zeiden.

We zingen: Lied 630: 3 en 4

Uitleg en verkondiging

We zingen: Lied 642: 1, 4, 5 en 8
Gedicht: ‘Hij die zijn leven voor ons gaf’ (Reinier Kleijer)

We zingen: Lied 362: 1 en 3

GAVEN EN GEBEDEN
Inzameling van de gaven
1e collecte voor JOP
2e collecte voor algemeen plaatselijk kerkenwerk
3e collecte voor onderhoud van het kerkgebouw
Tijdens de collecte is er orgelmuziek
Variaties over Psalm 21 - Hans van Nieuwkoop *1948
Dankzegging, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

ZENDING EN ZEGEN
- als de kinderen binnenkomen zingen we Lied: ‘Het is Paasfeest’ (melodie: Vader Jacob)
Het is Paasfeest, het is Paasfeest,
kind’ren kom, kind’ren kom!
Alle klokken luiden, alle klokken luiden.
Bim bam bom, bim bam bom.
Het is Paasfeest, het is Paasfeest,
Jezus leeft, Jezus leeft!
Alle klokken luiden, alle klokken luiden.
Jezus leeft, Jezus leeft!
Het is Paasfeest, het is Paasfeest,
Wij zijn blij, wij zijn blij.
Alle klokken luiden, alle klokken luiden.
Ook voor jou, ook voor mij!

Het zondagskind dooft de kaarsen…
- we gaan staan voor de zegen Zegen, overgenomen met Lied 634
Orgelspel: Heut’ triumphiret Gottes Sohn
Johan Sebastiaan Bach (1685-1750)

Intocht – Marijke de Bruijne
Trekken naar de stad van je verlangen
Dromen over wat je vinden zult
Zon en warmte, licht en vriendschap
Stad waarin je wonen wilt
Intocht houden in die dromen
Langs versierde straten gaan
Waar muziek klinkt, groene takken
Van de hoop te wuiven staan
Binnentrekken en al heel lang weten
Dat het niet zo mooi wordt als het leek
Toch de moed niet laten zakken
Dat is doen wat Jezus deed
Moedig door soms zware dagen trekken
Trouw en onbevangen verder gaan
En dan merken dat je dromen
In een ander daglicht staan.

Bloemen: een bloemengroet van de gemeente aan dhr. J. van
Vledder en aandhr. en mevr. Heitink - den Broeder,
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,
gsm: 06 4989 4905
# woonadres: Componistensingel 34, 3906 BW Veenendaal,
tel: 0318 542 979
# 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,

Donderdag 12 april, 20.00 uur Open Hof:
Open avond over Voltooid leven met dr. Annemarieke
van der Woude
Rond euthanasie en voltooid leven zijn dingen gestaag aan
het verschuiven. Vergeleken met de oorspronkelijke
wetgeving uit 2002 kan in steeds meer situaties een verzoek
om euthanasie worden gedaan. En in 2016 zijn er plannen
gelanceerd waarin mensen die niet lichamelijk ziek zijn maar
hun leven wel als voltooid beschouwen, eveneens geholpen kunnen
worden bij het sterven. De zelfbeschikking van de patiënt lijkt het leidend
principe te worden bij een verzoek om levensbeëindiging. Wat zijn daarvan
de licht- en schaduwzijden?
Deze avond wordt u bijgepraat over de recente ontwikkelingen in het debat
over euthanasie en voltooid leven. Bovendien is er volop gelegenheid om
met elkaar in gesprek te gaan. De inleiding wordt verzorgd door dr.
Annemarieke van der Woude. Zij werkte tien jaar als geestelijk verzorger in
een verpleeghuis en is nu Remonstrants predikant in Oosterbeek. Over
deze vragen schreef zij twee boeken: ‘Het doodshemd heeft geen zakken’
(2011) en ‘Als de dood. Trage vragen in het euthanasiedebat’ (2015).

Concert Willibrord Kamerkoor
Zondagmiddag 8 april zal het Willibrord Kamerkoor uit Utrecht een
voorjaarsconcert geven in de Grote kerk te Wijk bij Duurstede.
Op het programma staan werken van o.a: Brahms, Rheinberger en
Mendelssohn. Tevens zal het koor het prachtige motet 'Jesu meine Freude'
van Johann Sebastian Bach vertolken.
Het Willibrord Kamerkoor is in september 2014 opgericht door de dirigent
van het koor: Bas Groenewoud. Het repertoire van het koor omvat a-capella
werken uit de diverse cultuurhistorische muzikale stijlperioden evenals
werken met instrumentale begeleiding. Een focus ligt daarbij op de
uitvoering van religieuze of kerkmuziek samengesteld door Europese
componisten. Het koor geeft een aantal keren per jaar een concert op
locaties die gelegen zijn in en om de stad Utrecht.
Het concert begint om 16:00 uur en de toegang is vrij. Na afloop is er een
collecte. Van harte welkom!
Informatieavond Engels orgel
Dinsdagavond 10 april organiseert de Stichting Concerten Grote Kerk
(SCGK) weer een informatieavond rondom het toekomstige Engelse orgel
voor de Grote Kerk. Tijdens deze avond wil de stichting u graag informeren
over wat er in de werkplaats buiten uw zicht zoal gebeurt. Ook zullen we
het definitieve ontwerp presenteren. Middels een 3D animatie kan er
virtueel rond het orgel gelopen worden dat voor de gelegenheid ook in de
3D Grote Kerk staat. Zo krijgt u al een goed beeld hoe het orgel zich straks
gaat verhouden in de kerk. We geven ook een 'workshop' over de werking
van een orgel. Met materiaal dat we meenemen en het demonstratieorgel
dat al in de kerk staat kan er goed gedemonstreerd worden hoe een orgel
in elkaar zit. Wat gebeurt er eigenlijk als een toets ingedrukt wordt? Hoe
komt een toon eigenlijk tot stand?
De avond begint om 20:00 uur en u wordt welkom geheten met een kopje
koffie.

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

