Zondag 12 mei 2019
Voorganger: ds. Henk Reinders
Ouderling van dienst: Magda Lijftogt
Diaken van dienst: Khurram Akhtar
Schriftlezing: Gonnie Heij
Organist: Marcus de Haard/Piano: Ans Reinders
Beamist: Jan-Willem Sturm
Kindernevendienst: Sheeba Akhtar
Kinderoppas: Camila de Souza
Aansteken Paaskaars: Wabe Roelofsen
Koster: Esse van den Burg
1e collecte: Diaconaal Centrum “De
Ontmoeting” (zie toelichting verderop)
2e collecte: Onze plaatselijke kerk

VERHEUG JE IN GOD OP ZONDAG JUBILATE
De 3e zondag na Pasen wordt wel “zondag Jubilate” oftewel “Jubelt, Juicht” genoemd. We leven nog
helemaal in de Paastijd. En deze zondag geeft ons de boodschap (of is het zelfs een opdracht?) mee
dat sinds Jezus is opgestaan uit de dood de hele aarde daarover nadrukkelijk moet jubelen. Kenmerk
van deze 50 dagen (tussen Pasen en Pinksteren, het is de vijftigdagentijd) is dat we terugkijken op
het Paaswonder. En tegelijk kijken we uit naar Pinksteren. Zo kan je leven van zondag tot zondag.
Want de bedoeling van het Paaswonder is dat we daar niet bij blijven hangen maar dat we in
beweging komen. De opgestane Heer deed niet anders! Op de meest onverwachte momenten
verscheen Hij aan zijn mensen en zegende en bemoedigde hen. Maar gaf hen ook opdrachten!
Christus’ verrijzenis heeft ons geleerd dat we de obstakels om te kunnen leven niet uit de weg
hoeven te gaan. Stil wachten op Gods ontferming (psalm 33 couplet 8) kunnen we doen vanuit een
actieve houding. En dit mooie lied laat er onmiddellijk op volgen: .....ons hart heeft zich in Hem
verheugd!.... De opdracht van Jezus om op weg te gaan (ook binnen ons eigen kleine wereldje)
mogen we best doen met angst en beven maar tegelijkertijd wetende dat Hij mét ons is, alle
dagen.......
(Arie Stans)

RONDOM DE COLLECTES
1e collecte, deze zondag 12
mei: Diaconaal Centrum “De
Ontmoeting”
Het Diaconale Centrum
(Hoofdstraat 113) is in gebruik en
“KOEK&EI” draait volop. Aan de
reacties te horen is het een groot
succes.
Bijna alle rekeningen zijn betaald
en we zijn blij dat we binnen de
begroting konden blijven. Maar we
zouden graag nog wat aan de
inrichting van het terrein willen
doen en daarvoor vragen we vandaag uw bijdrage. Van harte aanbevolen

De liturgie van zondag
Jubilate
12 mei 2019
Psalm 100 Iubilate Deo –Juicht voor de Heer

1.
1.
2.
1.
3.
4.

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Orgelspel
paaskaars
Aansteken van de Paaskaars
Zingen: Psalm 100 : 1,2,3 en 4 Juich Gode toe,
bazuin en zing
5. Stil gebed
6. Bemoediging en groet
7. Zingen: NLB 650 : 1,2,3,4 en 7 De aarde is
vervuld
8. Gebed
9. Gebodslezing: Kolossenzen 3 : 1, 12-17
10. Zingen: NLB 654 : 4,5 en 6 Maar God heeft
naar ons omgezien!
11. Woord voor de kinderen
12. Zingen: ELB 452 Jezus is de Goede Herder

“Ik zal er zijn” – Sela – begeleid met piano
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

13. (onder naspel kunnen de kinderen naar de
kindernevendienst)
14. Gebed
15. Schriftlezingen: OT - Psalm 100
NT - Johannes 10 : 22-30
16. Zingen: Psalm 95 : 2,3 en 4 Groot God is Hij,
Hij strijdt vooraan
17. Verkondiging
18. Zingen: “Ik zal er zijn” -Sela- zie tekst hieronder
- - Sela
– (met piano)
19.
Dankgebed-voorbede-stil
gebed-Onze Vader
20. Inzameling van de gaven
21 Zingen: Zingende gezegend 319 (melodie
NLB 755) – ds. A.F. Troost - zie tekst hieronder
22. Zegen, beantwoord met gezongen Amen
23. Orgelspel

Lied 319 uit “Zingende gezegend”
ds. A.F. Troost (melodie van NLB 755)
“Zie naar omhoog, zie op naar boven”
1.Zie naar omhoog, zie op naar boven:
de Heer is hoofd van heel zijn kerk!
Zijn naam is hemelhoog te loven,
geen legermacht is Hem te sterk.
Uit boeien van gebondenheid
heeft Hij ons koninklijk bevrijd.
2.Hoog is Hij boven ons verheven;
de haat, de afgunst en de trots
heeft Hij verslagen en verdreven –
wij schuilen in de schutse Gods:
geen duivel, dood of eeuwigheid
die van zijn liefde ons nog scheidt!
3.Heer, laat ons niet in zonde vallen,
maar houd ons staande, hier en nu;
verhef uw aanschijn over allen
die vreugde vinden, dicht bij U,
tot wij U zien in eeuwig licht
van aangezicht tot aangezicht.

Beeld en geluid van deze kerkdienst zullen worden uitgezonden via internet middels “kerkdienst gemist”. Zie
http://www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl of https://kerkdienstgemist.nl

DE IKO SLUIT HET VOORJAARSEIZOEN AF
Met een IKO-ochtend op 15 mei om 10 uur in de Grote Kerk. Ingang De Lei 86.
Er wordt dan een mooi concert, gegeven door de bekende pianist Bas Verheijden, samen met Frits
de Zwaan. Zij zullen een aantal werken van Schubert spelen. En samen spelen ze het prachtige
Fantasie in f. Het belooft een interessante en mooie ochtend te worden. Wij vragen u € 2 als
vrijwillige bijdrage en € 1 per kopje koffie. Voor vervoer: Tiny Kingma 518799.

EEN BERICHT VAN ALBERT MUNTING
Ik hoop in oktober weer naar Israël en Palestina te gaan. Ben er inmiddels de nodige keren geweest
en heb er zo mijn contacten, zowel in Israël als in Palestina op de West Bank.
Ik wil gemeenteleden de gelegenheid geven mee te gaan en de hele reis / programma mee te gaan of
alleen bij een aantal onderdelen.
Mijn reis zal er ongeveer als volgt uitzien:
10 oktober aankomst Ben Gurion Tel Aviv en door naar Haifa met groepstaxi of trein
11-12 oktober in Haifa en door naar Jerusalem en overnachten in Ecce Homo
13 oktober rondleiding door de oude stad
14 oktober bezoek aan de gaarkeuken van Hineni en meehelpen
15 oktober bezoek aan Yad Vashem en door naar de kibutz Nes Amim
17 oktober vertrek naar Hebron en vandaar uit Jericho en Ramallah; avondeten bij Palestijnse familie
van een taxichauffeur (Abdelrahim Atiyah) in Hebron
18 oktober programma in Hebron / Jericho / Ramallah / Jordaan vallei
19 oktober vertrek naar Beit Sahour en aanvang plukprogramma via Olive Tree Campaign in Beit
Sahour met excursies en lezingen; pluk bij meerdere boeren
of
werkkamp op de Tent of Nations ( 17 km van Bethlehem) bij de christelijk Palestijnse
familie Nassar;
27 oktober vertrek vanuit Beit Sahour naar Ben Gurion Tel Aviv en terugvlucht naar Amsterdam
Deelnemers kunnen uiteraard ook later terugvliegen
Het is een voorlopig programma.
Voorwaarde voor deelname:
goede gezondheid / in staat om flinke stukken te lopen
boeken van eigen heen- en terugvlucht
regelen van eigen reisverzekering en dekking ziektekostenverzekering in Israel /
Palestina
op verzoek kan ik overnachting boeken
Zoals gezegd: het is niet verplicht het hele programma te volgen. Er kan bij verschillende onderdelen
aangehaakt worden mits ik het tijdig van tevoren weet.
Opgave uiterlijk 15 juli bij Albert Munting, e-mail amuntadr@dds.nl en 06-30776831 (bij niet
opnemen gaarne sms sturen).
Voor vragen en opmerkingen kun je mij ook mailen en bellen of aanschieten als ik in ‘t Hoge Licht
ben.

KERKELIJKE AGENDA:
Vrijdag 10 mei:

9.30 uur-10.30 uur Women To Women, gebedsgroep bij de
fam. Doorn, Wethouder Teselinglaan 29
15 mei
IKO-ochtend, afsluiting voorjaarseizoen, Grote Kerk Driebergen, info zie boven
29 mei
13.00 uur-17.30 uur Slotmanifestatie Nationale Synode; u kunt zich aanmelden:
op nationalesynode.nl/aanmelden
21 t/m 23 juli
Pelgrims op het spoor: treinreis voor jongeren van 11 tot 21 jaar
(zie de Zondagse Nieuwsbrief van 28 april jl.)
Elke woensdagmorgen: Gebedskring bij Alies van der Deijl, 9.00-10.00 uur
tel. 512235

VAN HARTE WELKOM bij de
avonddienst met cantate 68 ‘Also hat Gott die
Welt geliebt’ van Johann Sebastian Bach (16851750)
Zondag 19 mei 2019 om 19.30 uur,
in de Grote Kerk, Hoofdstaat 115, Driebergen
Bach heeft de cantate ‘Also hat Gott die Welt
geliebt’ voor Tweede Pinksterdag van het jaar
1725 gecomponeerd. De titel van de cantate komt
uit Johannes 3:16-21 de evangelielezing voor
Tweede Pinksterdag. De boodschap die Bach met
deze cantate wil uitdrukken is die van Gods liefde
voor de wereld en de betekenis van Jezus’
woorden en daden voor de mensheid.
De cantate bestaat uit vijf delen met een
symmetrische opbouw: koor – aria – recitatief –
aria – koor. In het beginkoor pakt Bach groot uit.
De vreugde van het Pinksterfeest is te horen in
het dansende siciliano-ritme met drie hobo’s in
het orkest. In de sopraanaria schittert niet alleen
de sopraan maar ook de violoncello piccolo, die
een extra, hoger gestemde snaar dan de gebruikelijke cello heeft. Het korte recitatief vormt het
centrale deel van de cantate: Jezus’ rol als bemiddelaar tussen God en mens. Vrolijk klinkt ook de
basaria, al was het alleen al door de drie hobo’s die mee spelen. Anders dan meestal bij Bach bestaat
het slotdeel niet uit een koraal maar uit een prachtige dubbelfuga voor koor en orkest. Om Maarten
’t Hart, schrijver en Bachkenner te citeren: ‘Één van de heerlijkste cantates’.
De cantate wordt uitgevoerd door het Cantatekoor en –orkest Driebergen met vocale solisten o.l.v.
Margo van Biezen. Voorganger in de dienst is ds. Trinette Verhoeven.
De toegang is gratis, er is een collecte na afloop.

COLOFON
kopij voor de volgende nieuwsbrief uiterlijk
inleveren: donderdag 16 mei vóór 14.00 uur.
Stuur uw kopij en overige berichten naar:
nieuwsbrief@wijkgemeente-immanueldriebergen.nl

Redactie: Arie Stans
Voor meer actuele informatie over onze
gemeente, surf naar:
www.wijkgemeente-immanueldriebergen.nl

