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Oecumenische dienst in het kader van de Week van Gebed voor eenheid
onder christenen, met als thema: Recht voor ogen
Medewerking: kerkkoor Cantique o.l.v. Elien van der Meer
VOORBEREIDING
Klokgelui en orgelspel
Stilte
Welkom door de ouderling van dienst
Koor zingt: Lead me, Lord - Samuel Wesley (1766-1837)
- de gemeente gaat staan 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,
Wees zo aanwezig met uw Geest
dat wij in woord en daad uw bondgenoten worden,
en met elkaar een sprekend evenbeeld vormen
van uw vaderlijke zorg en uw moederlijke liefde.
Sterk ons om met elkaar te werken
aan de eenheid van uw kerk
en de heelheid van uw schepping,
door Jezus, onze Heer. Amen.
- de gemeente gaat zitten Lied: Psalm 72 – II
Koor, voorganger en allen
Koor – refrein

Vg: Hij zal opkomen voor de misdeelden,
hij zal de machten die ons dwingen
breken en binden, hij zal leven,
onvergankelijk als de zon.
Koor en allen: refrein
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Vg: Zoals de dauw die de aarde drenkt,
zo zal hij komen en in die dagen
zullen trouw en waarachtigheid bloeien,
zal er vrede in overvloed zijn
Dan dragen de bergen schoven van vrede
en de heuvels een oogst van gerechtigheid,
een vloed van koren, golvende velden,
een stad rijst op uit een zee van groen.
Koor en allen: refrein
Vg: Zijn naam is tot in eeuwigheid,
zolang de zon staat aan de hemel.
Zijn naam gaat rond over de aarde,
een woord van vrede, van mens tot mens.
Koor en allen: refrein
Gebed om ontferming, overgenomen met Lied 301k
(koor zingt voor, allen zingen na – let op derde regel)

Barmhartige God,
Keer U niet af van uw kerk
als wij ons blindstaren op onze eigen koninkrijken,
als wij uw Rijk van vrede uit het oog verliezen,
als wij zo overtuigd zijn van ons eigen gelijk,
dat wij doof worden voor uw roep om eenheid.
Keer U niet van ons af, Heer,
als wij volharden in onze verdeeldheid.
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Koor en allen: Kyrie eleison… (Lied 301 K)
Barmhartige Heer,
Blijf ons nabij en vernieuw ons,
als we zelfingenomen en eigenwijs zijn,
als we hardhorend en verblind blijven.
Blijf ons dan nabij om ons te storen,
op te wekken en opnieuw te inspireren.
Want met uw nabijheid staat en valt het leven
van ons als gelovigen en van heel uw kerk.
Koor en allen: Kyrie eleison… (Lied 301 K)
We zingen: Lied 970
(koor 1 en 3; allen 2, 4 en 5)

2. Ranken zijn er vele,
één is de stam,
wijnstok van het leven,
ranken zijn er vele,
één is de stam,
wij zijn één in Christus.

3. Gaven schonk Hij vele,
één is de Geest,
Geest van Jezus Christus,
gaven schonk Hij vele,
één is de Geest,
wij zijn één in Christus.
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4. Velen mogen dienen
als onze Heer,
Hij wast onze voeten,
velen mogen dienen
als onze Heer,
wij zijn één in Christus.

5. Leden zijn er vele,
één is zijn kerk,
wij zijn Christus’ lichaam,
leden zijn er vele,
één is zijn kerk,
wij zijn één in Christus.

TEKST EN UITLEG

Het zondagskind leest een versje en doet de kaarsen aan:
U spreekt tot ons, de eeuwen door
U hebt het beste met ons voor
U vult de stilte en ’t gemis
met taal die enkel liefde is.
Andere kinderen komen ook naar voren
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
We zingen: Lied 681 (NL) – Kom tot ons…
Koor 1; allen 1

Eerste lezing: Deuteronomium 16: 18 – 20
18
Stel in alle steden die de HEER, uw God, u in uw stamgebieden zal
geven, rechters en griffiers aan, die zorg moeten dragen voor een zuivere
rechtspraak. 19U mag de rechtsgang niet beïnvloeden en niet partijdig zijn.
U mag geen steekpenningen aannemen, want steekpenningen maken het
oog van de wijze blind en de stem van de rechtvaardige vals. 20Zoek het
recht en niets dan het recht. Dan zult u in leven blijven en mag u het land
dat de HEER, uw God, u zal geven, in bezit nemen.
Woord van de Heer.
We zingen: ‘Te doen gerechtigheid’, 1
(tekst: Huub Oosterhuis - bewerkt;
melodie: ‘Gelukkig is het land’)
Te doen gerechtigheid
hebt Gij ons aangezegd.
Dat woord heeft ons bevrijd,
elk ander ons geknecht.
Geef dat ons niets weerhoudt
die lange weg te gaan.
Dat elk als zoutend zout
uw Rijk is toegedaan.
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Tweede lezing: Romeinen 12: 4 – 13
4

Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal
dezelfde functie hebben, 5zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn
we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen. 6We hebben verschillende gaven,
onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft
te profeteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken.
7
Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de
gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. 8Wie de gave heeft te
troosten, moet troosten. Wie iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoeling
doen. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig
voor een ander is, moet daarin blijmoedig zijn.
9
Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede
toegedaan. 10Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters
en acht de ander hoger dan uzelf. 11Laat uw enthousiasme niet bekoelen,
maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer. 12Wees verheugd
door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed
ondervindt, en bid onophoudelijk. 13Bekommer u om de noden van de
heiligen en wees gastvrij.
Woord van de Heer.
We zingen: ‘Te doen gerechtigheid’, 2
Gij weet wat in ons leeft Gij die ons hart doorgrondt.
De goedheid die Gij geeft
gaat heel de aarde rond.
Leer ons, o goede God
te delen met elkaar,
dan prijzen wij uw woord
en maken wij het waar.
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Derde lezing: Johannes 1: 35 – 52
35

De volgende dag stond Johannes er weer met twee van zijn leerlingen.
Toen hij Jezus voorbij zag komen, zei hij: ‘Daar is het lam van God.’ 37De
twee leerlingen hoorden wat hij zei en gingen met Jezus mee. 38Jezus draaide
zich om, en toen hij zag dat ze hem volgden, zei hij: ‘Wat zoeken jullie?’
‘Rabbi,’ zeiden zij tegen hem (dat is in onze taal ‘meester’), ‘waar logeert u?’
39
Hij zei: ‘Kom maar mee, dan zul je het zien.’ Ze gingen met hem mee en
zagen waar hij onderdak had gevonden; het was ongeveer twee uur voor
zonsondergang en ze bleven die dag bij hem.
40
Een van de twee die gehoord hadden wat Johannes zei en Jezus gevolgd
waren, was Andreas, de broer van Simon Petrus. 41Vlak daarna kwam hij zijn
broer Simon tegen, en hij zei tegen hem: ‘Wij hebben de messias gevonden’
(dat is Christus, ‘gezalfde’), 42en hij nam hem mee naar Jezus. Jezus keek
hem aan en zei: ‘Jij bent Simon, de zoon van Johannes, maar voortaan zul je
Kefas heten’ (dat is Petrus, ‘rots’).
43
De volgende dag besloot Jezus naar Galilea te gaan en daar ontmoette hij
Filippus. Hij zei tegen hem: ‘Ga met mij mee.’ 44Filippus kwam uit Betsaïda, uit
dezelfde stad als Andreas en Petrus. 45Hij kwam Natanaël tegen en zei tegen
hem: ‘We hebben de man gevonden over wie Mozes in de wet geschreven
heeft en over wie ook de profeten spreken: Jezus, de zoon van Jozef, uit
Nazaret!’ 46‘Uit Nazaret?’ zei Natanaël. ‘Kan daar iets goeds vandaan
komen?’ ‘Ga zelf maar kijken,’ zei Filippus. 47Jezus zag Natanaël aankomen
en zei: ‘Dat is nu een echte Israëliet, een mens zonder bedrog.’ 48‘Waar kent u
mij van?’ vroeg Natanaël. Jezus antwoordde: ‘Ik had je al gezien voordat
Filippus je riep, toen je onder de vijgenboom zat.’ 49‘Rabbi, u bent de Zoon
van God, u bent de koning van Israël!’ zei Natanaël. 50Jezus vroeg: ‘Geloof je
omdat ik tegen je zei dat ik je onder de vijgenboom zag zitten? Je zult nog
grotere dingen zien.’ 51‘Waarachtig, ik verzeker jullie,’ voegde hij eraan toe,
‘jullie zullen de hemel geopend zien, en de engelen van God zien
omhooggaan en neerdalen naar de Mensenzoon.’
Zo spreekt de Heer.
36

We zingen: ‘Te doen gerechtigheid’, 3
Dat niemand hen kleineert
die Gij wilt maken groot,
voor wie Gij hebt begeerd
bevrijding uit hun nood.
Opdat wij zouden staan
vrij voor uw aangezicht,
getekend met uw naam,
en lichtend in uw licht.
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Uitleg en verkondiging
We zingen: ‘Dat een nieuwe wereld komen zal’
Koor en allen
Koor:
Dat een nieuwe wereld komen zal
waar brood genoeg –
en water stroomt voor allen (2x).
Daar bouwen wij veilige buurten
wonen dooreen in wijken van vrede
in schaduw van bomen.
Geen kinderen zullen daar sterven
oude mensen maken hun dagen vol
en jonge mensen zullen daar pas
op hun honderdste sterven.
Wij zullen niet voor de leegte zwoegen
geen kinderen baren voor de verschrikking.
De wolf en het lam
zullen weiden tezamen:
wij leren de oorlog af.
Allen:
Wij zullen niet voor de leegte zwoegen
geen kinderen baren voor de verschrikking.
De wolf en het lam
zullen weiden tezamen:
wij leren de oorlog af.
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Koor:
Dat een nieuwe wereld komen zal
waar brood genoeg –
en water stroomt voor allen.
Allen:

Credo uit Indonesië
We zingen Taizélied: ‘Jezus, U bent het licht…’
Koor en allen
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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 orgelmuziek

Dankzegging, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Overgenomen met Lied 367 E

Samen bidden wij:
Onze Vader die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk kome,
uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.
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ZENDING EN ZEGEN
- we wachten tot de kinderen terug zijn Het zondagskind doet de kaarsen uit
Slotlied: Lied 981: 1, 2 en 5 – Zolang er mensen zijn op aarde

Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,
zolang zult Gij ons niet ontbreken,
wij danken U in Jezus’ naam.
Daarom moet alles U aanbidden,
uw liefde heeft het voortgebracht,
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,
o Heer, wij zijn van uw geslacht.
Zegen
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Koor zingt: Zegenbede - Sytze de Vries (1945)
God zal met je meegaan
als licht in je ogen en lamp voor je voet,
als hand op je hoofd en arm om je schouder,
als baken bij ontij en verte die wenkt,
als groet op je lippen en hoop in je hart,
als stem die je uitdaagt en woord dat je voorgaat.
Orgelspel

Voorbereidingsgroep: Wim van de Kant, Frans Bosman, Mia Brinkman,
Rob van Wilgenburg, Jan Offringa
Na de dienst is er koffie en limonade in de kerk
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Een bloemengroet van de gemeente voor mevr. W. Blok.
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
# 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
Vooraankondiging
Volgende week zondag 27 januari 2019 zullen wij in het kader van Wereld Lepra
Dag collecteren voor de Stichting Leprazending in Apeldoorn. Tijdens Wereld
Lepra Dag wordt wereldwijd stil gestaan bij het lot van leprapatiënten. In landen
als India en Bangladesh maken elke dag duizenden leprapatiënten mee dat ze
door dorpsgenoten, kennissen en zelfs familieleden gedwongen worden hun dorp
te verlaten. Om in afgelegen leprakolonies te moeten wonen. Gelukkig is er hulp
voor deze buitengesloten leprapatiënten. Medewerkers van het ziekenhuis van
Leprazending in India ontfermen zich ook over de bewoners van het nabijgelegen
lepradorp. Ze geven medische zorg en delen medicijnen uit. Dit doen ze in
navolging van Jezus, die de melaatsen lief had en dichtbij kwam. Leprazending
wil leprapatiënten de zorg en liefde bieden die zij zo hard nodig hebben.
Vroegtijdige behandeling van lepra en voorlichting kan uitsluiting voorkomen.
HELPT U MEE? Neem volgende week dan wat extra collectebonnen of contant
geld mee!
Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen.
Op woensdagavond 23 januari, 20.00 uur is er in de kapel van de Grote Kerk
een programma van samen zingen, bidden en luisteren, met vooraf en achteraf
ontmoeting, koffie, thee en wat lekkers. Hier is iedereen van harte welkom.
Ingang: Open Hof, Kerkstraatje 4. Inloop vanaf 19.40 uur. Een gezamenlijke
werkgroep heeft deze ontmoeting voorbereid.
Eerder deze week is op maandagavond een gezamenlijke maaltijd van mensen
die daar de kerken van Wijk bij Duurstede vertegenwoordigen.
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Op donderdag 31 januari, 20.00 uur in de Open Hof, is er een avond over het
evangelie van Marcus.
Hoe is dit evangelie ontstaan en wat wil het ons over Jezus vertellen?
Aanmelden vooraf is prettig en kan bij ds. Jan Offringa
Op woensdag 6 februari, 20.00 uur is er een Zangavond met Cantique.
In het Liedboek 2013 staan veel nieuwe liederen die nog weinig gezongen
worden. Het is de bedoeling die te verkennen en een paar van deze liederen een
plek te geven in de (zang)dienst van zondag 10 februari.
Plaats en tijd: De Open Hof of Kapel van de Grote Kerk, 20.00 uur

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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