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VOORBEREIDING
Klokgelui en orgelspel: Variatie 1 en 2 van Ps. 116
van J. P. Sweelinck (1562 - 1621)
Stilte
Welkom door de ouderling van dienst
Aanvangslied (staande): Lied 287: 1, 2 en 5 Rond het licht dat leven doet
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.
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- de gemeente gaat zitten –
Psalm: psalm 9: 1 Met heel mijn hart zing ik uw eer
Groet:
de Heer zij met u
ook met u zij de Heer
Gebed om ontferming
We zingen: Lied 146c: 1, 4 en 7 Alles wat adem heeft love de Here

TEKST EN UITLEG
Zondagskind leest een versje en doet de lamp(en) aan
Handen heb je om te geven
van je eigen overvloed.
En een hart om te vergeven
wat een ander jou misdoet.
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 -

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

Eerste lezing: Genesis 18: 16 – 33 (door lector)
16

Toen de mannen weer verdergingen, lieten ze hun blik op Sodom rusten.
Abraham liep met hen mee om hun uitgeleide te doen. 17De HEER dacht:
Waarom zou ik voor Abraham geheimhouden wat ik van plan ben? 18Uit
Abraham zal immers een groot en machtig volk voortkomen, en alle volken
op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als hij. 19Want ik heb hem
uitgekozen, hij moet zijn zonen en zijn verdere nakomelingen voorhouden
de weg te volgen die ik wijs, door rechtvaardig en goed te handelen.
Alleen dan zal ik verwezenlijken wat ik Abraham heb toegezegd. 20Daarom
zei de HEER: ‘Er zijn ernstige beschuldigingen geuit tegen Sodom en
Gomorra, hun zonden zijn ongehoord groot. 21Ik zal ernaartoe gaan om te
zien of de klachten die ik over hen heb gehoord gegrond zijn en zij
verwoesting over zich hebben afgeroepen. Dat wil ik weten.’
22

Toen gingen de twee mannen weg, naar Sodom, terwijl Abraham bij de
HEER bleef staan. 23Abraham ging dichter naar hem toe en vroeg: ‘Wilt u
dan behalve de schuldigen ook de onschuldigen het leven benemen?
24
Misschien dat er in die stad vijftig onschuldigen zijn. Zou u die dan ook
uit het leven wegrukken en niet de hele stad vergeving schenken omwille
van die vijftig onschuldige inwoners? 25Zoiets kunt u toch niet doen, hen
samen met de schuldigen laten omkomen! Dan zouden schuldigen en
onschuldigen over één kam worden geschoren. Dat kunt u toch niet doen!
Hij die rechter is over de hele aarde moet toch rechtvaardig handelen?’
26
De HEER antwoordde: ‘Als ik in Sodom vijftig onschuldigen aantref, zal
ik omwille van hen de hele stad vergeving schenken.’ 27Hierop zei
Abraham: ‘Nu ik eenmaal zo vrij ben geweest de Heer aan te spreken,
hoewel ik niets dan stof ben: 28stel dat er aan die vijftig onschuldigen vijf
ontbreken, zou u dan toch vanwege die vijf de hele stad verwoesten?’
‘Nee,’ antwoordde hij, ‘ik zal haar niet verwoesten als ik er vijfenveertig
aantref.’ 29Opnieuw sprak Abraham hem aan: ‘Stel dat het er maar veertig
zijn.’ ‘Dan zal ik het niet doen omwille van die veertig.’
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30

Toen zei hij: ‘Ik hoop dat u niet kwaad wordt, Heer, wanneer ik het waag
door te gaan: stel dat het er maar dertig zijn.’ ‘Ik zal het niet doen als ik er
dertig aantref.’ 31Hierop zei hij: ‘Ik ben zo vrij de Heer opnieuw aan te
spreken: stel dat het er maar twintig zijn.’ ‘Dan zal ik de stad niet
verwoesten omwille van die twintig.’ 32Abraham zei: ‘Ik hoop dat u niet
kwaad wordt, Heer, wanneer ik het nog één keer waag iets te zeggen: stel
dat het er maar tien zijn.’ ‘Dan zal ik haar niet verwoesten omwille van die
tien.’
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Zodra de HEER zijn gesprek met Abraham had beëindigd, ging hij weg.
En Abraham keerde terug naar de plaats waar hij woonde.
We zingen: Lied 885: 1 en 2 Groot is uw trouw, o Heer
Tweede lezing: Lucas 11: 1 – 13 (door lector)
111Eens was Jezus aan het bidden, en toen hij zijn gebed beëindigd had, zei
een van zijn leerlingen tegen hem: ‘Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes
het zijn leerlingen geleerd heeft.’ 2Hij zei tegen hen: ‘Wanneer jullie bidden,
zeg dan:
“Vader, laat uw naam geheiligd worden
en laat uw koninkrijk komen.
3
Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben.
4
Vergeef ons onze zonden,
want ook wijzelf vergeven iedereen
die ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving.”’
5
Daarna zei hij tegen hen: ‘Stel dat iemand van jullie een vriend heeft en
midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt: “Wil je mij drie
broden lenen, 6want een vriend van me is na een reis bij mij gekomen en ik
heb niets om hem voor te zetten.” 7En veronderstel nu eens dat die vriend dan
zegt: “Val me niet lastig! De deur is al gesloten en mijn kinderen en ik zijn al
naar bed. Ik kan niet opstaan om je te geven wat je vraagt.” 8Ik zeg jullie, als
hij al niet opstaat en het hem geeft omdat ze vrienden zijn, dan zal hij wel
opstaan omdat zijn vriend zo onbeschaamd blijft aandringen, en hem alles
geven wat hij nodig heeft. 9Daarom zeg ik jullie: vraag en er zal je gegeven
worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan.
10
Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden
opengedaan. 11Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om een vis
vraagt, in plaats van een vis een slang geven? 12Of een schorpioen, als het
om een ei vraagt? 13Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede
gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de
heilige Geest geven aan wie hem erom vragen.’

We zingen: Lied 995: 1 en 2 O Vader, trek het lot u aan

Uitleg en verkondiging

We zingen: Lied 836: 1, 2 en 3 O Heer die onze Vader zijt

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: Improvisatie over lied 865

Dankzegging, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Acclamatie:
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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): (melodie NLB 865)
Eten genoeg, brood om te delen,
Nergens een mens die honger lijdt.
Tijd voor jezelf, tijd om te spelen,
Tijd voor elkaar, een zee van tijd.
Kijk om je heen en geef wat je hebt,
Dan komt geen mens tekort.
Een droom die waarheid wordt.
Kracht en geduld, hoop en vertrouwen
In wat er te gebeuren staat.
Mensen waarop God durft te bouwen
Aan het geluk dat komen gaat.
Kijk om je heen en geef wat je hebt,
Dan komt geen mens te kort.
Een droom die waarheid wordt.

Zegen
Acclamatie: (Willem Vogel)

Orgelspel: Variatie 3 en 4 van Ps. 116 - J. P. Sweelinck (1562 - 1621)

Een bloemengroet van de gemeente voor mevr. J. van Nobelen
en mevr. T. Groeneweg en voor mevr. E. van Dam.
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,
Vanmiddag, zondagmiddag 3 februari geven organist Reitze Smits en violiste
Mariette Holtrop een concert in de Grote kerk van Wijk bij Duurstede.
Ze zullen muziek ten gehore brengen van o.a: Bach, Bonporti en Schmelzer.
Het concert begint om 16:00 uur en zal worden gehouden in het zuidertransept
van de Grote kerk. De toegang is vrij, wel wordt er bij de uitgang een collecte
gehouden ter bestrijding van de onkosten.
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 (doop/zang) dienst van zondag 10 februari.
Plaats en tijd: De Open Hof of Kapel van de Grote Kerk, 20.00 uur
Zo mogelijk een Liedboek meenemen!
Vooraankondiging
Volgende week zondag 10 februari 2019 kunt u na de dienst van 11.00 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 de 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 € 46,15 opgebracht.
Alle gevers heel hartelijke dank!
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Vooraankondiging DIACONALE ACTIE VOEDSELBANK DE KROMME RIJN
Wie van u helpt mee de schappen van de voedselbank De Kromme Rijn te
vullen!!
Zondag 10 februari is diaconiecollecte bestemd voor de voedselbank, de
jeugdgroep Joy for Kids zal van de opbrengst inkopen doen bij de plaatselijke
supermarkt.
Zondag 17 februari houden de gezamenlijke diaconieën (Herv en PG) een
voedsel inzamelingsactie.

Namens de diaconie Bertina Dannenberg
Crèche
Momenteel zijn alleen Janneke Verhoef en Marianne Swank er als volwassen
begeleiding om de kinderen van 0-4 jaar op te vangen tijdens de kerkdienst. We
hebben daarom een rooster gemaakt tot aan de zomer voor de kinderopvang. Op
de volgende zondagen is er tot aan de zomer opvang: 24 februari, 24 maart, 14
april (Palmpasen), 21 april (Pasen), 26 mei en 23 juni. Gezien het beperkt aantal
kleine kinderen wat gebruik maakt van de crèche horen we graag op de zaterdag
ervoor uiterlijk om 15:00 of je gebruik wilt maken van opvang. Aanmelden kan
bij Marianne Swank
Oproep: na de zomer zullen Janneke en Marianne stoppen met de crèche.
Mocht je zelf aanspreekpunt willen zijn voor de crèche zodat we nog
kinderopvang kunnen blijven aanbieden dan hoor ik dat graag.

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

