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Wijk bij Duurstede 

 
 
 
 

 

VOORBEREIDING 
 
Klokgelui en orgelspel:   Allein Gott in der Höh' sei Ehr'  
  Jan Pietersz. Sweelinck (1562-1621) 
 
Stilte 
 
 

Welkom door de ouderling van dienst 
 
Het zondagskind leest een versje en steekt de kaarsen aan: 
 

Het vlammetje van deze kaars, 
Zo bijzonder ook al is het klein. 
Het wil tegen ons zeggen 

Dat U God, altijd bij ons wil zijn. 
 
 

 - de gemeente gaat staan - 
 

 
Aanvangslied: Intredelied: 215: 1, 2, 3, 4 en  5 (vrouwen vers 3, mannen 
vers 4) 
 
Bemoediging:   
 

Laten wij elkaar bemoedigen… 
 

Onze hulp is in de naam van de Eeuwige, 
Die hemel en aarde gemaakt heeft 
Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
en nooit loslaat met wie Hij ooit begonnen is. 

Zondag 11 februari 2018 
 

Kleur : groen 
Zondagskind : Steffie de Roos 
Koster : Sjoerd Andringa 
Organist : Pim Schipper 
Lector : Margriet van Rossen 
Collectant : Margriet van Rossen 
Diaken : Bertina Dannenberg 
Ouderling : Martin Smits 
Voorganger : ds Rebecca Onderstal 
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Drempelgebed:   
 

Almachtige en barmhartige God, 
voor U liggen alle harten open, 
alle verlangens zijn U bekend 
en geen geheim is voor u verborgen. 
Zuiver ons hart 
door de kracht van uw heilige Geest, 
zodat wij U van harte liefhebben 
uw naam loven en de weg van Christus gaan. 
Amen. 
 
           - de gemeente gaat zitten – 
 
We zingen:   Lied 880 ‘Het leven op aarde …’ 
 
Groet: 
de Heer zij met u 

ook met u zij de Heer 
 
Gebed om ontferming 
 

       
 

Lofzang:   Lied 306 
 
 
TEKST EN UITLEG 
 
Voor de kinderen naar hun eigen viering gaan... 
 
We zingen met de kinderen:   Lied 224 

 
    - De kinderen gaan naar hun eigen viering 
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Inleiding bij de lezing  
 
Gebed bij de opening van de Schriften: 

 
 
 
 
 
 
 

Schriftlezing:   Psalm 65 
 
65 1Voor de koorleider. Een psalm van David, een lied. 
 

2U komt de lof toe, 
God die woont op de Sion, 
u zult ontvangen wat u is beloofd. 
 

3U die ons bidden hoort – 
tot u komt de sterveling. 
4Worden onze zonden mij te zwaar, 
u neemt weg wat wij misdeden. 
 

5Gelukkig wie door u gekozen is en u mag naderen, 
hij mag wonen in uw voorhoven. 
Wij genieten het goede van uw huis, 
het heilige van uw tempel. 
 

6Ontzagwekkend is uw antwoord, 
u doet recht en redt ons, God, 
op u hopen de einden der aarde, 
de verten van de zee. 
 

7U hebt met kracht de bergen vastgezet, 
u bent omgord met macht, 
8u brengt tot bedaren het geraas van de zeeën, 
het gebulder van de golven, 
het tumult van de volken. 
9Vrees voor uw tekenen vervult de bewoners der verten, 
u brengt gejuich van het oosten tot het westen. 
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10U zorgt voor het land en bevloeit het, 
u maakt het vruchtbaar, 
vol water staat de rivier van God. 
U bewerkt het land voor het koren, zo bewerkt u het: 
11u doordrenkt de voren en effent de kluiten, 
doorweekt ze met regen en zegent het jonge groen. 
 

12U kroont het jaar met uw goede gaven, 
waar uw voeten gaan, druipt het van overvloed, 
13de velden in de steppe druipen, 
de heuvels omgorden zich met gejubel, 
14de weiden kleden zich met kudden,  
de dalen tooien zich met graan. 
Zij zingen en juichen elkaar toe. 
 
We zingen:   Lied 130  
 
Lezing uit het Evangelie:   Lucas 5: 17 – 26  (door lector) 
 
17Toen hij op een dag onderricht gaf, bevonden zich onder zijn gehoor ook 
farizeeën en wetgeleerden die uit allerlei plaatsen in Galilea en Judea en 
uit Jeruzalem waren gekomen. De kracht van de Heer was werkzaam in 
hem, opdat hij zieken zou genezen. 18Er kwamen een paar mannen met 
een verlamde op een draagbed, die ze naar binnen wilden brengen om 
hem voor Jezus neer te leggen. 19Maar ze zagen geen kans om door de 
mensenmassa heen te komen, en dus gingen ze het dak op en lieten hem 
op het bed door een opening in het tegeldak naar beneden zakken tot vlak 
voor Jezus. 20Toen hij hun geloof zag, zei hij tegen hem: ‘Uw zonden zijn u 
vergeven.’ 21De schriftgeleerden en de farizeeën begonnen zich af te 
vragen: Wie is die man dat hij deze godslasterlijke taal spreekt? Wie kan 
zonden vergeven dan God alleen? 22Maar Jezus begreep wat ze dachten 
en zei tegen hen: ‘Vanwaar toch al die bedenkingen? 23Wat is 
gemakkelijker, te zeggen: “Uw zonden zijn u vergeven” of: “Sta op en 
loop”? 24Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op 
aarde zonden te vergeven.’ En hij zei tegen de verlamde: ‘Ik zeg u, sta op, 
pak uw bed en ga naar huis.’ 25En onmiddellijk stond hij voor de ogen van 
alle aanwezigen op, pakte het bed waarop hij altijd had gelegen en vertrok 
naar huis, terwijl hij God loofde. 26Allen stonden versteld en ze loofden 
God, en zeiden, vervuld van ontzag: ‘Vandaag hebben we iets 
ongelooflijks gezien!’ 
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We zingen:   Lied 534 
 
Overweging 
 
We zingen:    Lied 860 
 
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:  Ach bleib mit deiner Gnade 
 Flor Peeters (1903-1986) 
 
Dankzegging, voorbeden + acclamatie, stil gebed en Onze Vader 

 
 
 

 

 
ZENDING EN ZEGEN  
 
- we wachten tot de kinderen terug zijn en zingen dan staande: - 
 

Slotzang:   Lied 426 
 

Het zondagskind dooft de kaarsen 
 

Zegen 
 

Acclamatie:   (Willem Vogel) 
 

 
 
 
 
 
 

 

Orgelspel: Nun lob, mein Seel, den Herren 
 BuvWv 214 - Dietrich Buxtehude (1637-1707) 
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Bloemen: een bloemengroet van de gemeente aan mevr. M. 
Dijkstra - van Beek en aan dhr. en mevr. van de Weerd – 
Jochemsen. 
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,  
 

Veertigdagenboekje 
Ook dit jaar heeft de regionale oecumenische werkgroep weer een 40 dagen 
boekje kunnen samen stellen. Een boekje met teksten voor alle dagen op weg 
naar Pasen, voor veertig dagen om ons om te keren, de weg te verlaten van de 
minste weerstand en gemakkelijke keuzes. Uit het donker naar het licht. In deze 
uitgave ook een overweging van onze eigen predikant, Jan Offringa. 
Wij kunnen u dit mooie boekje aanbieden voor het luttele bedrag van 2 euro. 
Het aantal exemplaren dat beschikbaar is, is beperkt.  
Bij de uitgang naar de Open Hof staat de diaken klaar om u een exemplaar ter 
beschikking te stellen. Alleen deze week en komende zondag. 
 

Koffiedrinken  
Na de dienst bent u van harte welkom in de Open Hof om met elkaar een kopje 
koffie of thee te drinken. Voor de kinderen is er een glaasje fris. Wij nodigen u 
allen hiervoor van harte uit! U kunt daarbij genieten van een lekkere 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. De opbrengst van het kommetje 
is bestemd voor het schoollunch-fonds van de Stichting Onderwijs voor Gambia. 
Uit dat fonds wordt aan de kinderen in Sukuta Madina op school een lunch 
verstrekt. Die kinderen gaan veelal zonder eten naar school omdat de ouders 
geen geld hebben om eten te kopen. ZIJ MOGEN TOCH OP ONS REKENEN! 
Vorige maand heeft het kommetje € 75,02 opgebracht. 
ALLE GEVERS HARTELIJK DANK! 
 

Vooraankondiging Volgende week zondag 18 februari 2018 zullen wij in het 
kader van de 40dagentijd collecteren voor Kerk in actie, meer in het bijzonder 
voor noodhulp aan Libanon. Het thema voor de 40dagentijd is "Onvoorwaardelijke 
liefde" Een moeder zal haar kind altijd beschermen. Of ze nu in Syrië de 
verschrikkelijke burgeroorlog probeert te overleven, in een dorp in Oeganda voor 
een veilig thuis zorgt of in Nederland de eindjes aan elkaar knoopt. 

mailto:j.offringa@planet.nl


7 

 

Als moeder wil je maar één ding voor je kind: een veilige plek om op te groeien en te 
spelen. Hoop op een goede toekomst. En wat er ook gebeurt, je geeft niet op. 
Bevlogen medewerkers van Partnerorganisatie IOCC (International Orthodox Christian 
Charities) ondersteunt gevluchte moeders om in alle onzekerheid hun kinderen toch 
de juiste zorg te kunnen bieden. Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen. 
NEEM DAAROM WAT EXTRA COLLECTEBONNEN OF CONTANT GELD MEE! 
 

Diaconale actie  Voedselbank De Kromme Rijn 
Wie helpt er mee de schappen van de voedselbank De 
Kromme Rijn te Langbroek weer aan te vullen.  
Zondag 18 februari houden de gezamenlijke diaconieën 
(Herv en PG) een inzamelingsactie.  
De kinderen van de Kindernevendienst helpen met het aannemen van de door u 
meegebrachte levensmiddelen.  
Geschikte levensmiddelen: zout, suiker, droge pastaproducten, rijst, koffie, thee, 
frisdrank, vruchtensap, soep, conserven, meel, ontbijtgranen, koekjes, broodbeleg (bv 
hagelslag, pindakaas), zoutjes, snoep, chocolade, houdbare melk en vla. 
Levensmiddelen met een korte houdbaarheid worden niet meegenomen door de 
vrijwilligers van de voedselbank.   
Maandag 19 februari worden de door u meegebrachte etenswaren opgehaald door de 
vrijwilligers van de voedselbank. Ik daag u uit tot het ruim inkopen van eten voor onze 
minderbedeelde medemensen. Laten wij bekend worden om onze vrijgevigheid.  
Namens de diaconie Bertina Dannenberg 
 

Seniorenochtend – dinsdag 20 februari 
Dinsdag 20 febr. A.s. is er weer een senioren-ochtend 
in het E en E Zorgcentrum, Gansfortstraat 2a. De 
ochtend begint om 9.30 uur, dan staan de koffie/thee 
weer gereed. Vanaf 10.00 uur is de inhoudelijke 
vormgeving in handen van ds. Jan Offringa. Na 
ongeveer 11.00 uur is er tijd voor een praatje en 
koffie/thee. Tenslotte is het toch ook een sociaal 
gebeuren naast het geestelijke. Dhr. Wim van der 

Wal is bereid u van huis op te halen en thuis te brengen wanneer de afstand voor u 
bezwaarlijk is.  
Janny van Parijs 
 

Dinsdagen 20 februari en 6 maart: twee avonden over veranderend geloven 

In de laatste tweehonderd jaar is er veel veranderd in de wereld van kerk en geloof. 
Waar de een zich verzette tegen nieuwe inzichten, ging de ander het gesprek aan met 
de Verlichting en het evolutiedenken. Zo ontwikkelden zich een moderne theologie en 
een liberale vorm van christendom. Op twee avonden zal Jan Offringa hierover een 
korte inleiding geven, gevolgd door onderling gesprek. Op dinsdag 20 februari komen 
zeven kenmerken van de moderne theologie voorbij. Twee week later, op dinsdag 6 
maart, passeren zeven kenmerken van liberaal christendom de revue. De avonden 
worden gehouden in de Open Hof en beginnen om 20.00 uur. De toegang is vrij. 
Opgeven vooraf is prettig en kan via j.offringa@planet.nl 
 

mailto:j.offringa@planet.nl
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Zingen in de Stille Week 
Tijdens onze gezamenlijke diensten van 29, 30 en 31 maart in de Stille Week 
verleent het koor Cantique weer haar medewerking. Ieder jaar is het mooi om ook 
hierbij te mogen zingen. 
Vind je het leuk om dit jaar mee te doen, dan kan dat. Geheel vrijblijvend op 
projectbasis. Het koor repeteert ieder woensdagavond van 20.00 uur – 22.00 uur 
in de Open Hof. De repetities voor de stille week zijn vanaf woensdag 21 februari. 
Natuurlijk onder de bezielende leiding van Elien v.d. Meer. 
De repetities zijn gezellig en er wordt ook nog eens hard gewerkt. 
We zouden het fijn vinden als je komt, zodat we met een groot koor ons repertoire 
ten gehore kunnen brengen. 
Namens koor Cantique, Evert Gerritsen, e.gerritsen228@ziggo.nl 
 

Seminar Geloofsopvoeding 
Kinderen zijn belangrijk voor God, Hij houdt van hen. In Jesaja 38:19b lezen we: 
“Ouders vertellen hun kinderen hoe trouw U bent.” 
Maar hoe doe je dat dan als ouder, met je kinderen over God praten? Hoe voed je 
hen op met het geloof? Deze en andere vragen kunnen spelen bij ouders 
wanneer ze nadenken over de geloofsopvoeding van hun kinderen. 
Om jullie daarbij te helpen, verzorgt Stichting Gezinsfundament op 21 februari 
2018 een seminar Geloofsopvoeding in de Protestantse gemeente Wijk bij 
Duurstede. Dit is een avond waarop u informatie krijgt over de geloofsontwikkeling 
en de geloofsopvoeding van kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar.  
Naast ouders zijn ook andere geïnteresseerden, bijvoorbeeld grootouders of 
mensen die met kinderen werken, van harte welkom. De avond wordt verzorgd 
door Imke Wijnhorst, MSc., christelijke ontwikkelingspsychologe bij Stichting 
Gezinsfundament. Zij heeft vanuit haar achtergrond in de psychologie en haar 
uitgebreide ervaring met kinderwerk een brede kijk op het opvoeden van kinderen 
met het geloof. De avond vindt plaats in Kerkelijk Centrum "De Open Hof" 
(Kerkstraatje 4) en begint om 20:00u. De toegang is gratis, wel wordt er een 
collecte gehouden voor Stichting Gezinsfundament. Wij hopen u te begroeten 
tijdens het seminar Geloofsopvoeding!  
Wilt u deze seminar volgen dan kunt u zich melden bij Francien Niessen, 
francienniessen@planet.nl  
 

Actie kerkbalans 2018 en de ZWO 
De Werkgroep ZWO wil iedereen die in het kader van de Actie Kerkbalans 2018 
een bijdrage aan de ZWO heeft toegezegd heel hartelijk danken voor die 
toezegging. Na de telling op de slotavond van 2 februari 2018 bleek dat er € 
11.314,00 voor de ZWO-activiteiten is toegezegd. Geweldig, dank u wel! Ten 
opzichte van onze begroting voor 2018 komen we met dit bedrag ruim € 1.000,00 
tekort. Maar, niet uitgesloten is dat in de periode tot 31 maart as. er nog 
toezeggingen zullen bijkomen, waardoor er toch geen tekort zal zijn. 
De Werkgroep ZWO 

mailto:e.gerritsen228@ziggo.nl
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