ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG 19 JUNI 2022,
thema: BRENG MET VREUGDE DANK! (Col. 1: 12a)
Voorganger: ds. Conny van den Berg (Nieuw Bergen),
organist: Jenneke van der Streek; ambtsdrager: Hendrik
Jan Bosman; lector: Geeske Dam.
Collectes: voor Buiten de Boot en voor de Protestantse
Gemeente te Nijmegen.
WELKOM - Stilte - aansteken van de tafelkaarsen
Intredelied: Psalm 84 : 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
K: In uw huis, God, zijn alle mensen welkom,
waar we ook geboren zijn,
man en vrouw, jongens en meisjes,
welke talenten we ook hebben,
en of we nu arm zijn of rijk,
wij mogen allemaal kind zijn bij U aan huis.
U bent onze vertrouwensperoon,
met U mogen we onze problemen en onze onrust
bespreken en bij U tot rust komen.
Daarom zijn ook wij gekomen vanmorgen.
Aanvaard ons alstublieft zoals we zijn
en help ons mensen te worden die op U lijken.
G: Amen
Zingen:

Psalm 84 : 3 en 4

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
KYRIEGEBED
Zingen:

Glorialied 622 : 1, 2, 4 en 6

De kinderen steken hun kaarsen aan en
nemen het licht mee naar de nevendienst.
GROET

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

gezongen GEBED: Lied 513 : 1 en 4

SCHRIFTLEZING: Kolossenzen 1: 1-14
Van Paulus, door Gods wil apostel van Christus Jezus,
en van onze broeder Timoteüs. Aan de heiligen in
Kolosse, onze gelovige broeders en zusters, die één
zijn met Christus. Genade zij u en vrede van God,
onze Vader. In al onze gebeden danken wij God, de
Vader van onze Heer Jezus Christus, voor u, want we
hebben over uw geloof in Christus Jezus gehoord en
over uw liefde voor alle heiligen; beide komen voort
uit de hoop op wat in de hemel voor u klaarligt.
Daarover hebt u gehoord toen aan u de waarheid
verkondigd werd en het evangelie u bereikte. Overal
in de wereld draagt het vrucht en groeit het, ook bij
u, vanaf de dag dat u over Gods genade hoorde en
de ware betekenis ervan begreep. Onze geliefde
medewerker Epafras, die zich als trouw dienaar van
Christus voor u inzet, heeft u daarin onderwezen. En
hij heeft ons verteld over de liefde die de Geest in u
opwekt. Daarom bidden wij onophoudelijk voor u,
vanaf de dag dat we dat gehoord hebben. We vragen
dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de
wijsheid en het inzicht die zijn Geest u schenkt. Dan
zult u leven zoals het past tegenover de Heer, Hem
volkomen welgevallig. U zult vrucht dragen door al
het goede dat u doet, uw kennis van God zal
groeien en u zult door zijn luisterrijke macht de
kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te
verdragen. Breng dus met vreugde dank aan de
Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis
die alle heiligen wacht in het licht. Hij heeft ons
gered uit de macht van de duisternis en ons
overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die
ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van
onze zonden.
Zingen:

Lied 547: 1, 2 en 3

SCHRIFTLEZING: Kolossenzen 1 : 15-23
- staande Beeld van God, de onzichtbare, is Hij [, Jezus],
eerstgeborene van heel de schepping:
in Hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles
op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten
en heersers, machten en krachten, alles is door Hem
en voor Hem geschapen. Hij bestaat vóór alles en
alles bestaat in Hem. Hij is het hoofd van het
lichaam, de kerk.
Oorsprong is Hij, eerstgeborene uit de dood, om in
alles de eerste te zijn: in Hem heeft heel de volheid
willen wonen en door Hem en voor Hem alles met
zich willen verzoenen, alles op aarde en alles in de
hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het
kruis.

- gemeente gaat zitten Eerst was u van Hem vervreemd en was u Hem in al
het kwaad dat u deed vijandig gezind, maar nu heeft
Hij u door de dood van zijn aardse lichaam met zich
verzoend opdat u heilig, zuiver en onberispelijk bent
ten overstaan van Hem. Blijf wel trouw aan het
geloof, onwrikbaar gegrondvest in de hoop die het
evangelie brengt, het evangelie dat u gehoord hebt
en dat aan alle schepselen onder de hemel
verkondigd is, en waarvan ik, Paulus, dienaar
geworden ben.
Zingen:

Lied 547 : 4, 5 en 6

VERKONDIGING
Orgel- of pianospel
Zingen:

Lied 630 : 1, 2 en 4

Gebed, voorbeden,
acclamatie: Lied 368h
stil gebed,
gezamenlijk Onze Vader (versie NBV 21)
MEDEDELINGEN
Zingen:

Lied 418 : 1, 2 en 3

UITZENDING EN ZEGEN,
gevolgd door driemaal gezongen Amen.
- GO gemeenteavond 13 juni:
Afgelopen zondag 12 juni heeft de Commissie GO een
onderwegdienst met als thema ‘In vuur en vlam staan’
georganiseerd. En op maandag 13 juni een
gemeenteavond waarin de nieuwe structuur van
kerkenraad met werkgroepen is uitgelegd en de
werkgroepen zich met kleurrijke posters hebben
gepresenteerd. De presentatie van de gemeenteavond
kunt u vinden op de website www.pkn-nijmegen.nl
- Buiten de Boot:
Twee bakkers in Nijmegen stellen broden die zij in het
weekend overhouden beschikbaar voor mensen die het
nodig hebben. Het gaat om personen die figuurlijk
buiten de boot vallen, bijvoorbeeld buiten de regeling
van de Voedselbank. Het brood wordt elke zaterdag
uitgedeeld vanuit de Antonius van Paduakerk. Niet
iedereen kan/wil - om uiteenlopende redenen – het zelf
ophalen. Die adressen worden daarom bezocht. Voor de
onkosten die hiermee gepaard gaan wordt uw bijdrage
in de eerste, de diaconale collecte gevraagd.

