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VOORBEREIDING
Klokgelui en orgelspel: Improvisatie over lied 513
‘God heeft het eerste woord’
Stilte
Welkom door de ouderling van dienst
Aanvangslied (staande): ‘Het nieuwe jaar…’ (melodie Lied 243)
Het nieuwe jaar brengt nieuwe moed.
Wij vragen: Heer, doe ons te goed,
toon ons een teken van uw hand
op weg naar het beloofde land.
Het nieuwe jaar brengt nieuwe hoop.
Wij vragen: Heer, leid onze loop,
toon ons een teken van uw hand
op weg naar het beloofde land.
Het nieuwe jaar brengt nieuwe zorg.
Wij vragen: Heer, wees onze borg,
toon ons een teken van uw hand
op weg naar het beloofde land.

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:
Goede God,
uw goedheid en genade
lichten op in een kind
dat op aarde uw vrede brengt.
Geef dat we hem de ruimte geven
en niet doof blijven voor zijn stem.
Laat van ons ook een licht uitgaan
dat anderen ertoe aanzet
U te zoeken en te dienen.
Amen.
- de gemeente gaat zitten –
We zingen: Psalm 100: 1 en 4
Gebed om ontferming, overgenomen met Lied 301E
We zingen: Lied 520: 1, 2, 5, 6 en 7
TEKST EN UITLEG
Zondagskind leest een versje en doet de lampen aan
Voor ons ligt weer een nieuw jaar laten we lief zijn voor elkaar
en bidden dat God met ons gaat
en ons bewaart voor alle kwaad.
Andere kinderen komen naar voren
Gesprek met de kinderen
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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: Jesaja 60: 1 – 6
60 1Sta op en schitter, je licht is gekomen,
over jou schijnt de luister van de HEER.
2
Duisternis bedekt de aarde
en donkerte de naties,
maar over jou schijnt de HEER,
zijn luister is boven jou zichtbaar.
3
Volken laten zich leiden door jouw licht,
koningen door de glans van je schijnsel.
4
Open je ogen, kijk om je heen:
ze stromen in drommen naar je toe;
je zonen komen van ver,
je dochters worden op de heup gedragen.
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Je zult stralen van vreugde als je het ziet,
je hart zal van blijdschap overslaan.
De schatten van de zee zullen je toevallen,
de rijkdom van vreemde volken valt je in de schoot.
6
Een vloed van kamelen zal je land overspoelen,
jonge kamelen uit Midjan en Efa.
Uit Seba komen ze in groten getale,
beladen met wierook en goud.
Zij verkondigen de roemrijke daden van de HEER.

We zingen: Psalm 72: 1 en 3
Tweede lezing: Matteüs 2: 1 – 12
2 1Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de regering van
Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. 2Ze
vroegen: ‘Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben
namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen.’
3
Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met
hem. 4Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen
om aan hen te vragen waar de messias geboren zou worden. 5‘In
Betlehem in Judea,’ zeiden ze tegen hem, ‘want zo staat het geschreven
bij de profeet: 6“En jij, Betlehem in het land van Juda, bent zeker niet de
minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die
mijn volk Israël zal hoeden.”’ 7Daarop riep Herodes in het geheim de
magiërs bij zich; hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar
geworden was, 8en stuurde hen vervolgens naar Betlehem met de
woorden: ‘Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij
bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het
eer te bewijzen.’ 9Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun
opdroeg, gingen ze op weg, en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan
voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was.
10
Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. 11Ze gingen
het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen
zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met
kostbaarheden en boden het kind geschenken aan: goud en wierook en
mirre. 12Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar
Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun
land.
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We zingen: Lied 518: 1 en 3

Uitleg en verkondiging
We zingen: ‘ Vertrouw de nieuwe wegen’
(tekst Klaus Peter Hertzsch, melodie Lied 910)
1. Vertrouw de nieuwe wegen waarop de Heer ons leidt,
want leven is bewegen, is trekken door de tijd.
Sinds aan de hoge hemel Gods regenboog verscheen,
zijn mensen uitgetogen, gingen op zijn woord heen
2. Vertrouw de nieuwe wegen en trek voort in de tijd.
God wil dat gij een zegen op deze aarde zijt.
Hij die ons lang geleden het ware leven bracht,
Hij zal ons daarheen leiden waar Hij ons nodig acht.
3. Vertrouw de nieuwe wegen waarop de Heer ons zond.
Steeds komt Hijzelf ons tegen: wij gaan op vaste grond.
Wie opbreekt die mag hopen, in tijd en eeuwigheid:
de poorten staan wijd open, het land wacht licht en wijd.

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:
Von Himmel hoch da komm Ich her - Georg Böhm (1661-1733)
Dankzegging, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
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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 513: 1, 2 en 4
Zegen

Acclamatie: (Willem Vogel)

Orgelspel:

Wie Schön leuchet die Morgenstern
Johann Pachelbel (1653-1706)
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Bloemen: Een bloemengroet van de gemeente voor dhr. J.N.
Hagoort en voor mevr. G. Onink - van de Bovenkamp.
Suggesties voor de bloemengroet kunt u doorgeven aan Nel van
Vliet-van der Kwast, email: k_nvvliet@planet.nl

Koffiedrinken
Na de dienst is er koffie en limonade, en kunnen we elkaar alle goeds toewensen
voor het nieuwe jaar
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,
Zondag 6 januari
Concert Ensemble Leobard Grote kerk Wijk bij Duurstede
Op zondagmiddag 6 januari geeft het ensemble Leobard een concert in de Grote
kerk. Dit ensemble bestaat uit: Daniël Brüggen, blokfluit, Laura Brüggen, Viool,
Thomas van Ginneken, blokfluit, en Pim Schipper, clavecimbel. Het programma
bevat werken van Telemann, Purcell en Hotteterre. De werken zullen in
afwisselende bezettingen uitgevoerd worden. Het ensemble is op initiatief van
Thomas van Ginneken bij elkaar gebracht en dit concert wordt hun eerste
publieke optreden. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. De
aanvang is 16:00 uur en de toegang is vrij. Wel is er een uitgangscollecte ter
bestrijding van de onkosten.
Vooraankondiging
Volgende week zondag 13 januari 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 die 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 € 59,45 opgebracht. Alle gevers heel hartelijk
dank!
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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 ….
Actie Kerkbalans 2019
Zoals u misschien al heeft kunnen lezen op de website zal ook in januari 2019
Actie Kerkbalans 2019 plaats vinden. De Actie Kerkbalans 2019 kan ook dit jaar
niet optimaal functioneren zonder alle medewerking van vele gemeenteleden.
Veel gemeenteleden zijn inmiddels benaderd met de vraag of zij beschikbaar zijn
om dit jaar weer een loop wijk voor hun rekening te nemen. Door wisselingen zijn
er ieder jaar weer vrijwilligers nodig om alle loopwijken bemand te krijgen.
Wij hebben nog een aantal lopers nodig!
Mocht u hier een bijdrage in willen leveren, dan horen wij dat graag!
Daarnaast willen wij u ook attenderen op het belang van deze Actie Kerkbalans.
Afgelopen jaar hebben wij bijna € 120.000,00 met elkaar opgehaald, waarvan ong
€ 13.000,00 voor ZWO. Daar zijn wij u erg dankbaar voor! De laatste jaren sluiten
wij het financieel jaarverslag met een negatief resultaat af. Dit kon nog worden
opgevangen door het bestaande Eigen Vermogen. Echter willen wij deze tendens
graag doorbreken.
De Actie Kerkbalans 2019 krijgt het startschot op zondag 20 januari. Na afloop
van de kerkdienst kunnen de lopers eventueel hun pakket met enveloppen
meenemen.
Anders kunnen de lopers op maandag 21 januari tussen 19.00 uur en 20.00 uur
de enveloppen per loop wijk ophalen in de Open Hof. Hier worden de enveloppen
per loop wijk uitgedeeld aan de lopers.
Vrijdag 1 februari vanaf 19.30 uur worden de lopers ontvangen in de Open Hof
door de Kerkrentmeesters om de enveloppen met toezeggingen weer in ontvangst
te nemen. Deze avond wordt er ook geteld en zal aan het einde van de avond de
stand worden opgemaakt. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.
Om deze avond het samenzijn te versterken zijn wij bezig met een aansprekende
activiteit hier aan te koppelen. Informatie hierover volgt nog.
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan horen wij dat graag.
Namens het College van Kerkrentmeesters
Arno Schut, arno.schut@kpnmail.nl
Jacob van den Essenburg, j.vandenessenburg@wits.nl

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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