Zondag 22 juli 2018

Protestantse Gemeente
Wijk bij Duurstede

Kleur
Koster
Organist
Lector
Kerkrentmeester
Diaken
Ouderling
Voorganger

: Groen
: Ton van der Made
: Jan Boerwinkel
: Gerda Bakewel
: Ben van Leeuwen
: Marianna Migchels
: Martin Smits
: dhr. Johan Bos, Ridderkerk

VOORBEREIDING
Klokgelui en orgelspel: Summer - A. Vivaldi
Stilte
Welkom door de ouderling van dienst
De kaarsen worden aangestoken …
- de gemeente gaat staan ‒

Aanvangslied: Lied 802

Bemoediging:
Laten wij elkaar bemoedigen…
Onze hulp is in de naam van de HEER,
Schepper van hemel en aarde.
Die trouw blijft tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk 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 –

Psalmgezang: Psalm 25: 2, 4 en 5

Groet:
de Heer zij met u

ook met u zij de Heer
Gebed om ontferming
Lofzang:

Lied 885

TEKST EN UITLEG

Inleiding bij de lezingen
Gezongen gebed bij de opening van de Schriften:
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Lezing: Handelingen 16: 1 – 15 (door lector),
afgesloten met Lied 339a
16 1Hij kwam ook in Derbe en Lystra. In Lystra ontmoette hij een
leerling die Timoteüs heette, de zoon van een gelovig geworden
Joodse vrouw en een niet-Joodse vader. 2Timoteüs stond goed
aangeschreven bij de gelovigen in Lystra en Ikonium, 3en Paulus
wilde hem met zich meenemen op reis. Hij liet hem eerst besnijden
ter wille van de Joden in Lystra en Ikonium, die immers allen wisten
dat Timoteüs een niet-Joodse vader had. 4Op hun tocht langs de
steden stelden ze de gemeenteleden op de hoogte van de besluiten
die door de apostelen en de oudsten in Jeruzalem waren genomen
en droegen hun op zich daaraan te houden. 5De gemeenten werden
steeds sterker in het geloof en het aantal leerlingen nam dagelijks
toe.
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Ze trokken door Frygië en de landstreek Galatië, omdat ze door de
heilige Geest werden verhinderd Gods woord in Asia te verkondigen.
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Toen ze bij de grens van Mysië kwamen, wilden ze doorreizen naar
Bitynië, maar dat stond de Geest van Jezus hun niet toe. 8Daarom
trokken ze door Mysië tot ze de kust bereikten en in Troas
aankwamen. 9Daar kreeg Paulus ’s nachts een visioen, waarin een
man uit Macedonië hem toeriep: ‘Steek over naar Macedonië en
kom ons te hulp!’ 10Toen Paulus dit visioen had gezien, wilden we
meteen naar Macedonië vertrekken, omdat we eruit opmaakten dat
God ons geroepen had om aan de mensen daar het evangelie te
verkondigen.
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We gingen in Troas aan boord van een schip en zetten
rechtstreeks koers naar Samotrake; de dag daarop voeren we
verder naar Neapolis. 12Van daar reisden we naar Filippi, een
belangrijke stad in dat deel van Macedonië. In deze stad, die
volgens Romeins recht wordt bestuurd, bleven we enkele dagen.
13
Op sabbat gingen we de stadspoort uit in de richting van de rivier,
want we vermoedden dat daar een gebedsplaats was. We gingen
zitten en spraken de vrouwen toe die daar bijeen waren gekomen.
14
Een van onze toehoorsters was een vrouw uit Tyatira die in
purperstoffen handelde; ze heette Lydia en vereerde God. De Heer
opende haar hart voor de woorden van Paulus. 15Nadat zij en haar
huisgenoten waren gedoopt, nodigde ze ons uit met de woorden:
‘Als u ervan overtuigd bent dat ik in de Heer geloof, neem dan bij mij
uw intrek.’ Ze drong er bij ons sterk op aan.
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We zingen: Lied 835

Uitleg en verkondiging

We zingen: Lied 970

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
Hoop - L. van Dijk

Dankzegging, voorbeden + acclamatie, stil gebed en Onze Vader
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ZENDING EN ZEGEN
Slotzang: Psalm 100
De kaarsen worden gedoofd…
Zegen

Acclamatie: (Willem Vogel)

Orgelspel: Allegro - Lefébure-Wély
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Bloemen: een bloemengroet van de gemeente aan dhr.
R. Brüheim.
Suggesties voor de bloemengroet kunt u doorgeven aan Nel
van Vliet-van der Kwast, email: k_nvvliet@planet.nl

Omzien naar elkaar
Aagje Verhey- Vermeer verblijft voor revalidatie in: Domstate, kamer 314,
Beneluxlaan 928, 3526 KJ Utrecht. Aagje is ontroerd en blij met de vele
kaarten die zij ontvangen heeft.
Koffiedrinken: Na de dienst is iedereen hartelijk welkom in de Open Hof
(doorgang voorin de kerk) waar we elkaar kunnen spreken en een kopje
koffie/thee of een glaasje fris kunnen drinken.
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,
Zomerse middaggebeden op woensdag in Grote Kerk
Onder het motto ‘moment onderweg’ is er elke woensdag van 4 juli tot 29
augustus van 12.00-12.30 uur een oecumenisch middaggebed in de kapel
van de Grote Kerk. Daarin staan verstilling, bezinning en muziek centraal.
De voorgangers komen uit de kerken in Wijk bij Duurstede en omgeving.
De vierde keer is op woensdag 25 juli met ds. Henk Steinvoort en organist
Dick van Dijk.
Na afloop is er koffie en een krentenbol!
Om te reserveren
Zondag 9 september 2018 is de Startzondag ‘Rondje van de kerk’.
De startdienst begint om 9.15 uur, het programma duurt tot 14.00 uur.
Opgeven graag voor maandag 3 september:
- per mail (voorkeur): keizerbatenburg@gmail.com
- op de intekenlijsten voorin en achterin de kerk
Graag vermelden: naam en adres, aantal personen, telefoon en mailadres,
eventuele bijzonderheden (dieet, vervoer). Zie verder het nieuwe kerkblad.
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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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