LITURGIE ZONDAG 12 JUNI 2022,
thema: Wij staan in vuur en vlam!
Onderwegdienst georganiseerd door leden van de
Commissie Go; organist: Arjen Uittenbogaard; m.m.v. de
cantorij o.l.v. Tjeu Corbeij.
Bij binnenkomst krijgt u een lichtje, wat u voorin de
kerkzaal op een tafel neer gaat zetten. Dit wordt
vergezeld door zang van de cantorij, waaronder
Lied 598: Als alles duister is.

Intredelied 675 : 1 Allen, 2 Cantorij, 3 Allen
WELKOM – stilte – aansteken van de tafelkaarsen.
OPENINGSWOORDEN:
Wij zijn samengekomen in de naam van de Vader,
de Zoon en de Heilige Geest
Amen
Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw blijft tot in eeuwigheid
en het werk van Zijn hand niet loslaat.
Lied 704 : 1 A, 2 C, 3 A
Leden van de Commissie Go spreken uit waarvoor zij
in vuur en vlam staan.
SCHRIFTLEZING Handelingen 2 : 43-47
Het leven van de eerste gemeente
Lied uit Taizé: “Jezus U bent het Licht in ons leven”.
5x: cantorij begint, allen sluiten bij 4e keer aan.

OVERDENKING: de begeestering in onze geloofs- en
kerkgemeenschap,
daarna een korte informatieve opfrisser vanuit de
zeven werkgroepen.

Muzikaal intermezzo
VOORBEDEN, afgesloten door cantorij met à capella
Notre Père / Maurice Duruflé
MEDEDELINGEN
Lied 416: 1 A, 2 C, 3 A en 4 A
ZEGENBEDE:
Stort uw Geest uit over jong en oud,
over man en vrouw, over hoog en laag,
over west en oost.
Stort uw vuur uit in het hart van de mensen,
in de mond van de mensen,
in de handen van de mensen.
Zend uw adem neer over hen die geloven,
over allen die twijfelen, over allen die liefhebben,
over allen die eenzaam zijn.
Stort uw vuur uit over de woorden van de mensen,
over het zwijgen van de mensen,
over de talen van de mensen,
over de liederen van de mensen.
Zend uw adem neer over allen die toekomst bouwen,
over hen die het goede bewaren,
over hen die het leven behoeden,
over allen die schoonheid scheppen.
Stort uw Geest uit over de huizen van de mensen,
over de steden van de mensen,
over de wereld van de mensen,
over alle mensen van goede wil.
3x gezongen Amen

U bent van harte uitgenodigd om na de dienst mee naar
buiten te gaan naar het grasveld achter de kerk. Hier
wordt koffie en thee geschonken. We willen graag met u
in gesprek gaan over de werkzaamheden van de diverse
werkgroepen. Om 11.30 uur ronden we af. U wordt
verzocht – waar mogelijk- “buitenom” naar huis te gaan
en niet via het kerkgebouw (i.v.m. de dienst van de NGK)
Nog een uitnodiging komt van de Navigators, een
Nijmeegse Studentenvereniging die de afgelopen tijd
heeft kerkgehopt om kennis te maken met de diverse
kerkgenootschappen en ook een dienst in de
Maranathakerk bijwoonde. Op zondag 19 juni houden zij
vanaf 19.00 uur in ons gebouw een viering waarin Henk
van den Brink zal spreken over het onderwerp “Het
weerspiegelen van Gods heerlijkheid”. Zij stellen het op
prijs als hier leden uit alle gemeentes bij aanwezig zijn.
Voor vragen kunt u bestuurslid Geert Roseboom bellen:
06-36133965.
Collectes: voor het algemene werk van de diaconie en
voor het Jeugdwerk van de Protestantse Gemeente te
Nijmegen (er zijn in de dienst vrijwel geen kinderen en
ouders aanwezig omdat zij dit weekend op kamp zijn).

