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VOORBEREIDING
Klokgelui en orgelspel: Vater unser im Himmelreich - Georg Böhm (1661-1733)
Stilte
Welkom door de ouderling van dienst
Aanvangslied (staande): Lied 536: 1 en 4
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:
Niet om te oordelen zijt Gij gekomen, God,
maar om te zoeken wat verloren is
om te bevrijden wie in schuld en angst gevangen zijn,
om ons te redden als ons hart ons aanklaagt.
Neem ons zoals wij hier aanwezig zijn
met heel dat zondige verleden van de wereld
Gij zijt toch groter dan ons hart
groter dan alle schuld;
Gij zijt de Schepper van een nieuwe toekomst
een God van liefde tot in eeuwigheid.
Amen

- de gemeente gaat zitten –
We zingen: Psalm 91: 1 en 7
Gebed om ontferming, overgenomen met Lied 301k

We zingen: Lied 539

TEKST EN UITLEG
Zondagskind leest een versje en doet de lampen aan
Veertig dagen lopen door het hete zand.
Veertig dagen lopen naar het goede land:
daar zal melk en honing zijn,
de Heer zal onze koning zijn.
Veertig dagen lopen naar het goede land.
Andere kinderen komen naar voren
Verhaal met de kinderen
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We zingen met de kinderen: ‘Wij bidden om een nieuw begin’
# refrein # couplet 1 # refrein

- Kinderen en jongeren gaan naar hun eigen viering Inleiding bij de lezingen
Gezongen gebed bij de opening van de Schriften:
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Eerste lezing: Deuteronomium 5: 1 – 10
1

5 Mozes riep het hele volk van Israël bijeen en sprak het als volgt toe:
Luister, Israël, naar de wetten en de regels die ik u vandaag bekendmaak. Maak
2
ze u eigen en leef ze strikt na. De HEER, onze God, heeft bij de Horeb een
3
verbond met ons gesloten. Niet met onze voorouders heeft hij dit verbond
4
gesloten, maar met ons, zoals wij hier nu levend en wel bij elkaar zijn. De HEER
5
heeft zich daar vanuit het vuur rechtstreeks tot u gericht. Ik stond toen tussen
hem en u in om zijn woorden aan u door te geven, want u was bang voor het vuur
en durfde de berg niet op. Dit zei de HEER:
6

‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd.
Vereer naast mij geen andere goden.
8
Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier
9
boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel
voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de HEER, uw God, duld
geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen
10
boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten; maar als
ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het
duizendste geslacht.
7

We zingen: Lied 320: 1, 2 en 3
Tweede lezing: Lucas 4: 1 – 13
1-2

4 Vervuld van de heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan, en geleid door
de Geest zwierf hij veertig dagen rond in de woestijn, waar hij door de duivel op
de proef werd gesteld. Al die tijd at hij niets, en toen de veertig dagen verstreken
3
waren, had hij grote honger. De duivel zei tegen hem: ‘Als u de Zoon van God
4
bent, beveel die steen dan in een brood te veranderen.’ Maar Jezus antwoordde:
5
‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen.”’ Toen bracht de
duivel hem naar een hooggelegen plaats en liet hem in een en hetzelfde ogenblik
6
alle koninkrijken van de wereld zien. De duivel zei tegen hem: ‘Ik geef u de macht
over dat alles en ook de roem die ermee gepaard gaat, want ik kan daarover
7
beschikken en ik geef het aan wie ik wil; als u in aanbidding voor mij neervalt, zal
8
dat allemaal van u zijn.’ Maar Jezus antwoordde: ‘Er staat geschreven: “Aanbid
9
de Heer, uw God, vereer alleen hem.”’ De duivel bracht Jezus naar Jeruzalem en
zette hem op het hoogste punt van de tempel, en hij zei tegen hem: ‘Als u de
10
Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: “Zijn
11
engelen zal hij opdracht geven om over u te waken.” En ook: “Op hun handen
12
zullen zij u dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen.”’ Maar Jezus
13
antwoordde: ‘Er is gezegd: “Stel de Heer, uw God, niet op de proef.”’ Toen de
duivel Jezus aan al deze beproevingen had onderworpen, ging hij voor een tijd bij
hem vandaan.
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We zingen: Lied 91a: 1 en 3

Uitleg en verkondiging

We zingen: Lied 538: 1, 3 en 4

GAVEN EN GEBEDEN
Inzameling van de gaven
1e collecte voor het zendingswerk van Kerk in Actie in Cuba
2e collecte voor algemeen plaatselijk kerkenwerk
3e collecte voor onderhoud van het kerkgebouw

Tijdens de collecte is er orgelspel: Improvisatie

Dankzegging, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
overgenomen met Lied 367b:
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ZENDING EN ZEGEN
De kinderen komen terug uit de nevendienst
Het zondagskind zet de lampen op tafel en doet die uit
Slotlied (staande): Lied 806
Zegen

Acclamatie: (Willem Vogel)

Orgelspel:

Erbarm dich mein, o Herre Gott –
Johan Nicolaus Hanff (1633- 1711)

Veertigdagenboekje
Ook dit jaar is het veertigdagenboekje weer beschikbaar. Het boekje wordt
uitgegeven door de samenwerkende kerken in de Krommerijnstreek. Een
zeer gevarieerd boekje waar voor iedere dag in de veertigdagentijd een
gedicht, overweging, bijbeltekst of zelfs een puzzel instaat. De boekjes
liggen vandaag bij de uitgangen, wij vragen een bijdrage van € 2,00 per
boekje. Zolang de voorraad strekt kunnen deze ook bij u bezorgd worden.
U kunt daarvoor een mailtje sturen of bellen naar Mario Batenburg
keizerbatenburg@gmail.com
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Een bloemengroet van de gemeente voor dhr. en mevr. Bertram –
Persoon. Suggesties voor de bloemengroet kunt u doorgeven aan Nel
van Vliet-van der Kwast, email: k_nvvliet@planet.nl
Als u in de gelegenheid bent om de bloemen een keer weg te brengen,
wordt dat erg op prijs gesteld. Wilt u zich dan even melden bij de
dienstdoend ouderling?

Toelichting op de 1e collecte
Vandaag is de eerste zondag in de veertigdagentijd die duurt van 6 maart tot en met 20
april 2019. In deze 40dagentijd leven we toe naar het feest van een nieuw begin. Jezus’
liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken. En dat we Zijn liefde
mogen delen met anderen. Opnieuw beginnen is niet altijd makkelijk. Zeker niet als je als
kindslaaf moet werken, als je familie is vermoord door gewelddadige milities of wanneer je
als gevangene je leven weer op wilt bouwen. In de 40dagentijd zetten we ons in om juist
deze mensen nieuwe hoop en kracht te bieden. Daarom collecteren wij vandaag in de
eerste rondgang voor het zendingswerk van Kerk in Actie op Cuba. Dat werk is gericht op
het kerk zijn in een krakend communistisch systeem op Cuba. Jarenlang leden Cubaanse
kerken onder het communisme een sluimerend bestaan. Het Cubaanse systeem kraakt
echter in z'n voegen. De bevolking zoekt naar houvast en zingeving: kerken groeien. Door
de verslechterende economie neemt ook de armoede toe. Zie verder de bijgesloten folder.
U helpt Kerk in Actie toch mee bij dit werk? Dank u wel! Deze collecte wordt van harte bij u
aanbevolen.
Koffiedrinken
U blijft na de dienst toch ook gezellig met elkaar een kopje koffie of thee drinken in de Open
Hof? Voor de kinderen is er natuurlijk een glaasje fris! U bent van harte welkom!
Genieten daarbij van iets lekkers kunt u ook, want de dames van het bakkersgilde van de
Werkgroep ZWO hebben weer voor iets lekkers gezorgd. Voor wat hoort wat! Daarom
vragen wij u 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 € 65,85 opgebracht. Alle gevers
heel hartelijk dank!
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.
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Amnesty bij het koffiedrinken na de dienst
Na de kerkdienst bij het koffiedrinken is er weer een
Amnesty-tafel aanwezig. U kunt er een petitielijst
tekenen. Het gaat om een actie waarbij we opkomen
voor Saudische vrouwen die vastzitten omdat ze
aandacht vragen voor vrouwenrechten( o.a. het recht
om auto te rijden). Ze zijn gemarteld en geïntimideerd.
Deze petitielijsten gaan naar de Saudische koning.
In de kerkbanken liggen groetenkaarten die gestuurd (kunnen) worden naar de Saudische
vrouwen die hiervoor nog vast zitten. U kunt er zelf een tekst op zetten, de kaart tekenen
en hem vervolgens zelf opsturen, maar u kunt de kaart ook tekenen en inleveren bij de
Amnesty-tafel. Daar zijn ook voorbeeldteksten te krijgen voor op deze groetenkaarten.
Natuurlijk kunt u ook langskomen voor de (ver)koop van Amnesty-producten. Van harte
welkom!
Feestelijke overdracht van schilderijen met Bijbelse afbeeldingen door ds. Joan
Röell aan de beide kerkgemeenschappen van de Grote kerk.
Op dinsdagavond 12 maart is de feestelijke overdracht van de schilderijen die ds. Joan
Röell, oud predikant van de Protestantse gemeente, aan de beide kerkgemeenschappen
van de Grote Kerk schenkt. Op de schilderijen staan de volgende Bijbelse taferelen
afgebeeld: Eliëzer ontmoet Rebekka bij de waterput en Abigaïl biedt David voedsel aan.
Het programma ziet er als volgt uit: Vanaf 19.45 inloop met koffie daarna vertelt
kerkarchivaris Ton Gelok iets over de schilderijen die al in de Grote Kerk hangen en zal hij
met name stilstaan bij het oudste schilderij van de kerk waarop de toren staat afgebeeld.
Joan Röell vertelt wat bekend is over de herkomst van de beide genoemde schilderijen. De
predikanten Jan Offringa en Louis Wüllschleger zullen de op de schilderijen afgebeelde
Bijbelse verhalen toelichten. Tussen de vertellingen door bespeelt hoofdorganist Pim
Schipper het orgel. Tot slot is er gelegenheid om Joan en Jet Röell bij een hapje en een
drankje te ontmoeten.
Zondagmiddag 24 maart: Excursie naar de Broedergemeente in Zeist
Rond 1750 vestigde zich een groep Hernhutters in Zeist. De Hernhutters zijn in 1722
opgericht en kregen onderdak bij graaf Von Zinzendorf in Hernhut dat nu in Tsjechië ligt.
Het is een missionaire protestantse beweging, gericht op het verkondigen van geloof en
liefde in woord en daad. De Hernhutters besteden veel aandacht aan scholing en opleiding.
Ook werd er vanuit Zeist zending bedreven in Suriname. De Hernhutters, ook wel
Evangelische Broedergemeente genoemd, voorzagen in hun eigen onderhoud. Daartoe
werden allerlei ambachtelijke bedrijfjes opgericht. Er werd samengewerkt zonder veel
hiërarchie wat bijzonder was voor die tijd.
We vertrekken deze zondagmiddag met elkaar naar Zeist voor een rondleiding over het
terrein van de Broedergemeente bij slot Zeist. We kunnen luisteren naar het rijke
historische verleden en ontdekken wat deze gemeenschap bindt, boeit en inspireert,
vroeger en nu. Na de rondleiding kunnen we desgewenst het vernieuwde museum gaan
bekijken (toegang € 3,- p.p.). We hopen op een middag waarin we leren, delen en elkaar
daarin ontmoeten.
Plaats en tijd: Verzamelen om 14.15 uur op de parkeerplaats van basisschool De Horn,
Boterslootweg 1, nadat we ons hebben verdeeld over de auto’s rijden we naar Zeist. Daar
parkeren we. (Brouwerij 11, 3703 CH Zeist, naast Slot Zeist), en we lopen naar de pleinen.
Start rondleiding in Zeist: 15.00 uur.
Opgeven kan tot 11 maart Janetta van Rijswijk: bertenjanetta@casema.nl
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