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Contactpersoon voor de sectie: Truus Nota - Vasmel, e-mail: scribasectiestad@gmail.com ; tel. 024-3241364.
Berichten voor een volgende brief graag mailen vóór vrijdag 14.00 uur naar nieuwsbriefpgnstad@hotmail.com .

Dienst op zondag 15 augustus:
Voorganger: diaconaal werker Theo van Driel
Taakdragers: Ellen de Feijter (ouderling); Ab Wanders (lector)
Organist:
Hannelore van der Woude
Techniek: Edward Bosma en Floris van Tilburg
Collectes: voor het algemene werk van de diaconie en voor de Protestantse Gemeente te Nijmegen.
De diensten van afgelopen zondag en van vandaag vormen een tweeluik over moedige vrouwen uit de Bijbel.
Vorige week stonden we in de Ontmoetingskerk stil bij de Sunamitische en de Syro-Fenische vrouw. Deze week
kijken we naar Maria: wat kan zij betekenen voor protestanten en de oecumene. We kijken ook naar de bijzondere
verhalen rond de dood van Maria.
Mededeling van onze kerkelijk werkster:
Graag wil ik u mijn vakantie en een paar wijzigingen doorgeven. Ik heb vakantie t/m 5 september. Voor dringende
zaken kunt u contact opnemen met de scriba, Gerbrand Hoek: scriba.pgn@kpnmail.nl. Gerbrand kan u ook
doorverwijzen als u een pastor wilt spreken.
Ook heb ik vanaf nu een nieuw e-mailadres: marije.klijnsma@pkn-nijmegen.nl. Het oude e-mailadres zal binnenkort
verdwijnen. En mijn werkdagen zullen wat verschuiven. Voortaan werk ik voornamelijk van maandag tot en met
donderdag tussen 9.00 -13.00 uur.
Hartelijke groet, Marije Klijnsma.

ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG 15 AUGUSTUS 2021
Orgelspel
WELKOM
Stilte - aansteken van de tafelkaarsen
Intredelied:

276 : vers 1 en 2

OPENINGSWOORDEN
A: Wij zijn samengekomen in de Naam van
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
G: Amen
A: Onze hulp is in de Naam van de Heer
G: die hemel en aarde gemaakt heeft
A: die trouw blijft tot in eeuwigheid
G: en het werk van Zijn hand niet loslaat
GEBED VAN TOENADERING
Goede God,
U hebt ons aan elkaar gegeven om elkaar te
troosten en te bemoedigen,
om te steunen en te dragen,
om met elkaar te delen van onze rijkdom.
Geef dat wij dit in deze onzekere tijden
niet vergeten. Dat wij ontdekken mogen
hoeveel wij voor elkaar kunnen betekenen.
G: Amen
Zingen:

Psalm 87

Gemeente gaat zitten ; Overdracht van de dienst
V: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen
en Zijn naam prijzen
G: want Zijn barmhartigheid heeft geen einde

palmstad Jericho, tot aan Soar. De HEER zei tegen hem:
‘Dit is het land waarvan ik aan Abraham, Isaak en Jakob
onder ede heb beloofd dat ik het aan hun nakomelingen
zou geven. Ik laat het je nu zien, maar erheen
oversteken zul je niet.’ Zo stierf Mozes, de dienaar van
de HEER, daar in Moab, zoals de HEER gezegd had. En
de HEER begroef hem in een vallei in Moab, tegenover
Bet-Peor. Tot op de dag van vandaag weet niemand
waar zijn graf is.

2 Koningen 2, 7 – 11
Bij de oever van de Jordaan hielden ze stil. Vijftig
profeten die hen waren gevolgd bleven op een afstand
staan kijken. Elia deed zijn mantel af en vouwde hem
dubbel. Hij sloeg ermee op het water, waarop het naar
links en naar rechts wegvloeide en zij tweeën droog
konden oversteken. Terwijl ze overstaken vroeg Elia aan
Elisa: ‘Wat kan ik nog voor je doen voor ik van je word
weggenomen? Vraag het maar.’ Elisa antwoordde: ‘Laat
mij dubbel in uw geest delen.’ ‘Je vraagt iets heel
moeilijks,’ zei Elia. ‘Als je ziet hoe ik van je word
weggenomen, zal je wens vervuld worden, maar als je
het niet ziet, gebeurt het niet.’ En terwijl ze liepen te
praten, werden ze plotseling uit elkaar gedreven door
een wagen van vuur, met paarden van vuur ervoor, en
Elia werd in een stormwind meegevoerd naar de hemel.
Zingen:

SCHRIFTLEZING: Lucas 1, 39 - 56
Acclamatie:

Zingen:

Lied 302 : vers 1

Groet

V: De Heer zal bij u zijn
G: De Heer zal u bewaren

Lied 339a

VERKONDIGING
Orgelspel
Zingen:

KYRIEGEBED

Lied 753 : vers 1 t/m 3 en 6

Lied 157a

GEBED, VOORBEDEN,
acclamatie: Heer, onze God, wij bidden u,
verhoor ons.
(gesproken)
stil gebed,
gezamenlijk Onze Vader

GEBED
SCHRIFTLEZING: Deuteronomium 34, 1 – 6
Toen verliet Mozes de vlakte van Moab en hij beklom de
Nebo, een van de toppen van de Pisga, tegenover
Jericho. Daar liet de HEER hem het hele land zien: het
hele gebied van Gilead tot aan Dan, Naftali, het gebied
van Efraïm en Manasse, heel Juda tot aan de zee in het
westen, de Negev, de Jordaanvallei en de vlakte bij de

MEDEDELINGEN
UITZENDING EN ZEGEN,
gevolgd door driemaal gezongen Amen.
Slotlied:
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