ZONDAG 13 januari 2019

Protestantse Gemeente
Wijk bij Duurstede
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: Sophie Meininger
: Dick Breeuwer
: Sander Booij
: Birgitta Breeuwer
: Woudie Dupain
: Jacob v.d. Essenburg
: Jack van der Laak
: mw. ds. T. Verhoeven

VOORBEREIDING
Klokgelui en orgelspel
Stilte
Welkom door de ouderling van dienst
Aanvangslied (staande): Lied 526: 1 en 2
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): Lied 100
Groet:
de Heer zij met u
ook met u zij de Heer
Gebed om ontferming
We zingen: Lied 305

TEKST EN UITLEG
Zondagskind leest een versje en doet de lamp(en) aan
Een nieuwe dag, een nieuw begin,
de ketting van ons leven
die krijgt er weer een kraaltje bij.
Een dag door God gegeven.
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: Jesaja 40: 1 -11
1

40 Troost, troost mijn volk, zegt jullie God.
2
Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend
dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan,
omdat zij een dubbele straf voor haar zonden
uit de hand van de HEER heeft ontvangen.
3
Hoor, een stem roept:
‘Baan voor de HEER een weg door de woestijn,
effen in de wildernis een pad voor onze God.
4
Laat elke vallei verhoogd worden
en elke berg en heuvel verlaagd,
laat ruig land vlak worden
en rotsige hellingen rustige dalen.
5
De luister van de HEER zal zich openbaren
voor het oog van al wat leeft.
De HEER heeft gesproken!’
6
Hoor, een stem zegt: ‘Roep!’
En een stem antwoordt: ‘Wat zou ik roepen?
De mens is als gras, hij bloeit als een veldbloem.
7
Het gras verdort en de bloem verwelkt
wanneer de adem van de HEER erover blaast.
Ja, als gras is dit volk.’
8
Het gras verdort en de bloem verwelkt,
maar het woord van onze God houdt altijd stand.
9
Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion,
verhef je stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem,
verhef je stem, vrees niet.
Zeg tegen de steden van Juda: ‘Ziehier jullie God!’
10
Ziehier God, de HEER!
Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen.
Zijn loon heeft hij bij zich, zijn beloning gaat voor hem uit.
11
Als een herder weidt hij zijn kudde:
zijn arm brengt de lammeren bijeen,
hij koestert ze, en zorgzaam leidt hij de ooien.
3

We zingen: Lied 326
Tweede lezing: Lucas 3: 15 – 16 en 21 – 22
15

Het volk was vol verwachting, en allen vroegen zich af of Johannes
misschien de messias was, 16maar Johannes zei tegen hen: ‘Ik doop jullie
met water, maar er komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet
goed genoeg om de riemen van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie
dopen met de heilige Geest en met vuur;
21

Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Jezus was gedoopt en hij aan
het bidden was, werd de hemel geopend 22en daalde de heilige Geest in
de gedaante van een duif op hem neer, en er klonk een stem uit de hemel:
‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’

We zingen: Lied 522: 1, 2 en 5
Uitleg en verkondiging
We zingen: Lied 517: 1, 2, 5.
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 orgelspel:
Dankzegging, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Laten wij bidden, gevolgd door:
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ZENDING EN ZEGEN
De kinderen komen terug uit de nevendienst
Het zondagskind zet de lamp(en) op tafel en doet die uit
Slotlied (staande): Lied 687
Zegen

Acclamatie: (Willem Vogel)

Orgelspel:
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Een bloemengroet van de gemeente mevr. G. van Rooijen van de Bovenkamp en voor mevr. E. Heij - Harms.
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,
Koffiedrinken
Jullie blijven na de dienst toch ook gezellig met elkaar een kopje koffie of thee
drinken in de Open Hof? En voor de kinderen is er natuurlijk een glaasje fris! Jullie
zijn van harte welkom!
Genieten daarbij van iets lekkers kunnen jullie ook, want de dames van het
bakkersgilde van de Werkgroep ZWO hebben weer voor iets lekkers gezorgd.
Voor wat hoort wat! Daarom vragen wij jullie wat collectebonnen of contant geld in
het bij de traktatie staande kommetje te leggen. Met dat geld kunnen we met
elkaar zorgen dat kinderen in Sukuta Madina (Gambia) op school een warme
maaltijd krijgen. Thuis krijgen ze dat vaak niet, omdat daar geen geld voor is. Zo
zetten we onze luxe om in een eerste levensbehoefte voor die kinderen.
Hartelijk dank alvast! Vorige maand heeft het kommetje € 59,45 opgebracht.
Alle gevers heel hartelijk dank!
In de week voor de Eenheid onder christenen (20-27 januari) is op maandag
21 januari (18.30-20.30 uur bij De Rivier) een gezamenlijke maaltijd voor
vertegenwoordigers van de kerken in Wijk bij Duurstede. Voor elke gemeente zijn
er vijf plekken gereserveerd. Er is bij ons nog één plek vrij – wie heeft daar wel
trek in? Graag z.s.m. een bericht naar Jan Offringa.
Wie het eerst komt ….
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Vorming & Toerusting
Op donderdag 17 januari wordt in de Open Hof het Leerhuis voortgezet, met
verhalen over Abraham en Isaak.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Hans Liefhebber, T: 573 499
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, M: 06 4989 4905

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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