Zondag 5 augustus 2018
7de zondag van de zomer

Protestantse Gemeente
Wijk bij Duurstede

Kleur
Koster
Organist
Lector
Collectant
Diaken
Ouderling
Voorganger

: groen
: Ton van der Made
: Pim Schipper
: Jelte Veenstra
: Gerda Bakewel
: Mario Batenburg
: Ria de Vries
: mw.ds. Chantal Schaap,
Waalwijk

VOORBEREIDING
Klokgelui en orgelspel:
Stilte
Welkom door de ouderling van dienst
De kaarsen worden aangestoken
- de gemeente gaat staan –
Aanvangslied: Lied 280: 1, 2, 3 en 5

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 91a

Gebed om ontferming
Lofzang: Lied 413: 1 en 2

TEKST EN UITLEG
Inleiding bij de lezingen
Gezongen gebed bij de opening van de Schriften:
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Lezing: Prediker 2: 1 – 11 (door lector)
2 1Ik zei tegen mezelf: Kom, laat ik proberen de genoegens van het
leven te smaken en te genieten van het goede. Maar ook dat,
ontdekte ik, is enkel leegte. 2Vrolijkheid, zei ik tegen mezelf, is niet
meer dan dwaasheid. En waar leidt vreugde toe? 3Ik heb mezelf
ondergedompeld in de vrolijkheid van de wijn, en ik greep die
dwaasheid aan om te onderzoeken of ik in mijn wijsheid – want die
behield altijd de overhand – kon ontdekken wat een mens het beste
doen kan, dat luttel aantal levensdagen dat hij doorbrengt onder de
hemel.
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Ook heb ik grootse dingen ondernomen: Ik heb voor mezelf
paleizen gebouwd en wijngaarden geplant. 5Ik heb tuinen en parken
aangelegd en daarin een keur van vruchtbomen geplant. 6Ik heb
waterbekkens gegraven om een bos met jonge bomen te bevloeien.
7
Ik heb slaven en slavinnen gekocht, en ook hun kinderen werden
slaven in mijn huis. Ik bezat talrijke runderen, schapen en geiten,
meer dan iedereen die voor mij in Jeruzalem heeft geregeerd. 8Ik
heb goud en zilver opgestapeld en in de rijkdom gedeeld van
koningen en landen. Ik heb zangers en zangeressen aangesteld en
het genot geproefd van vele, vele vrouwen. 9Grootse dingen heb ik
ondernomen en meer bezit vergaard dan iedereen die voor mij in
Jeruzalem heeft geregeerd. En bij alles wat ik voor mezelf verworven
had, behield ik ook mijn wijsheid. 10Alles wat mijn ogen vroegen heb
ik ze gegund, elke vreugde die mijn hart verlangde heb ik het
gegeven, en ik genoot naar hartenlust van al het goede dat ik had
verworven. Het was het loon voor mijn gezwoeg. 11Maar toen nam ik
alles wat ik ondernomen had nog eens in ogenschouw, alles wat
mijn moeizaam gezwoeg me opgeleverd had, en ik zag in dat het
allemaal maar lucht en najagen van wind was. Het had geen enkel
nut onder de zon.

3

We zingen: Lied 845
Lezing: Lucas 12: 13 – 21 (door lector)
13

Iemand uit de menigte zei tegen hem: ‘Meester, zeg tegen mijn
broer dat hij de erfenis met mij moet delen!’ 14Maar Jezus
antwoordde: ‘Wie heeft mij als rechter of bemiddelaar over jullie
aangesteld?’ 15Hij zei tegen hen: ‘Pas op, hoed je voor iedere vorm
van hebzucht, want iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen,
zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft.’ 16En hij vertelde hun de
volgende gelijkenis: ‘Het landgoed van een rijke man had veel
opgebracht, 17en daarom vroeg hij zich af: Wat moet ik doen? Ik heb
geen ruimte om mijn voorraden op te slaan. 18Toen zei hij bij
zichzelf: Wat ik zal doen is dit: ik breek mijn schuren af en bouw
grotere, waar ik al mijn graan en goederen kan opslaan, 19en dan zal
ik tegen mezelf zeggen: Je hebt veel goederen in voorraad, genoeg
voor vele jaren! Neem rust, eet, drink en vermaak je. 20Maar God zei
tegen hem: “Dwaas, nog deze nacht zal je leven van je worden
teruggevorderd. Voor wie zijn dan de schatten die je hebt
opgeslagen?” 21Zo vergaat het iemand die schatten verzamelt voor
zichzelf, maar niet rijk is bij God.’

We zingen: Lied 718

Uitleg en verkondiging

We zingen: Lied 981
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GAVEN EN GEBEDEN
1e collecte voor plaatselijk diaconaat
2e collecte voor algemeen plaatselijk kerkenwerk
3e collecte voor onderhoud van het kerkgebouw
Tijdens de collecte is er orgelmuziek:

Dankzegging, voorbeden + acclamatie, stil gebed en Onze Vader

ZENDING EN ZEGEN
Slotzang (staande): Lied 418: 1, 2 en 3
De kaarsen worden gedoofd

Zegen

Acclamatie: (Willem Vogel)

Orgelspel:
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Bloemen: een bloemengroet van de gemeente voor dhr.
M. Pouw en voor dhr. en mevr. Schoonderbeek –
Hellemans.Suggesties voor de bloemengroet kunt u
doorgeven aan Nel van Vliet-van der Kwast, email:
k_nvvliet@planet.nl

Omzien naar elkaar
Marie Louise Dix verblijft in ‘De Valkenier’ Valkenkamp 556, 3607 MS
Maarssenbroek. Een kaartje zal ze fijn vinden.
Pastorale zorg
I.v.m. vakantie is vanaf maandag 30 juli tot zaterdag 4 augustus Martin
Smits (email: amh.smits@gmail.com ) het aanspreekpunt mocht u een
predikant willen spreken of een andere boodschap door willen geven.
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 zesde keer is op woensdag 8 augustus met voorganger Dirk Jan van Os
en organist Pim Schipper.
Na afloop is er koffie en een krentenbol!
WIJKSE ORGELKLANKEN 2018
Aanstaande donderdag 9 augustus vindt het eerste orgelconcert van dit
seizoen plaats.
Organist is dan Matthias Havinga; hij is onder andere organist van de Oude
Kerk te Amsterdam.
Het concert begint om 20:15 uur en het programma is te vinden op de
website www.grotekerk-wijkbijduurstede.nl.
Vooraankondiging 1 koffiedrinken
Volgende week zondag 12 augustus 2018 kunt u na de dienst van 9.15 uur
in de Open Hof weer een kopje koffie of thee drinken. Voor de kinderen is
er een glaasje fris. Wij nodigen u allen hiervoor van harte uit!
Verder kunt u 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 die traktatie staande kommetje leggen.
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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 € 34,95 opgebracht. Alle gevers heel hartelijk dank!
Vooraankondiging 2
Volgende week zondag 12 augustus 2018 zullen we collecteren voor de
Zending van Kerk in Actie, meer in het bijzonder voor de school voor doven
en gehandicapten in Kameroen.
In Kameroen worden gehandicapte kinderen vaak uit schaamte thuis
gehouden. Ze krijgen daardoor geen onderwijs. De school Fedeme biedt
dove kinderen en kinderen met een verstandelijke handicap onderwijs en
gedragstherapie. Op de school in de stad Douala, in Zuid-Kameroen, leren
kinderen naar vermogen eenvoudige praktische vaardigheden aan, zoals
knutsel- en handarbeid en sociale vaardigheden.
Oudere kinderen krijgen vakonderwijs en leren bij voorbeeld naaien,
houtbewerking of teenslippers maken. De bovenverdieping is ingericht als
nachtopvang voor leerlingen die van ver komen. Fedeme adviseert ook
ouders en verzorgers hoe ze het beste met hun kinderen kunnen omgaan.
Collecteer mee, zodat ook dit jaar vijftig verstandelijk gehandicapte en
twintig dove kinderen passend onderwijs krijgen.
Hoe fijn is het om deze school een steuntje in de rug te geven door wat
extra contant geld of collectebonnen mee te nemen! Dank u wel!
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.

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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