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Nr. 448, 31 juli 2022

Steenbokstraat 86
6531 TH Nijmegen
 www.maranathakerk–nijmegen.nl

Contactpersoon voor deze wijk: 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 .
Dit e-mailadres kunt u ook gebruiken om aan te geven dat u de brief graag wekelijks digitaal wilt ontvangen.

Kerkdienst op zondag 31 juli:
Voorganger: ds. Wouter Slob
Taakdragers: Ellen de Feijter (ouderling), Wil Lootsma (lector)
Organist:
Hannelore van der Woude
Collectes: voor het algemene werk van onze diaconie en voor de Protestantse Gemeente te Nijmegen.
Zondag 10 juli:
Volgende week zondag is er geen protestantse viering in de Maranathakerk. U kunt dan vanaf 10.30 uur terecht in de
Ontmoetingskerk, voor een dienst met dominee Slob als voorganger.
Vakanties Marije Klijnsma en Theo van Driel:
Dominee Wouter Slob is terug van vakantie en voor pastorale hulp aan te spreken, nu zowel Marije als Theo op hun
beurt tot half augustus afwezig zijn.
Zomerprogramma Ontmoetingskerk:
Op woensdagavond 3 augustus houdt Palmyre Oomen om 20.00 uur een lezing over de vele betekenissen van vrij
zijn. Nadenkend over wat dat is merk je al gauw dat daar heel veel kanten aan zitten. De eerste associatie is
wellicht iets als “lekker kunnen doen wat je wilt”, “heerlijk op vakantie gaan”. Vrij in de zin van “vrij zijn ván” (denk
maar aan vrij van werk, vrij van angst), maar ook van “vrij zijn voor” (godsdienstvrijheid bijvoorbeeld, of vrijheid van
meningsuiting). En “ongehinderd kunnen doen wat je wilt” is ook niet altijd zo vrij als het klinkt. Iemand die veelvuldig
harddrugs gebruikt noemen we niet voor niets eerder verslaafd dan vrij. Kennelijk gaat het niet om zomaar “kunnen
doen wat je wilt”, maar om “kunnen doen wat je écht wilt”. Maar ja, wat is dat? Palmyre Oomen geeft ons een kijkje in
de verrukkelijke en veeleisende aspecten van vrij zijn. Van harte welkom!
Op woensdagmiddag 10 augustus van 14.00 tot 16.00 uur vormen Sacraal dansen en het verhaal van Jonathan
Livingstone de ingrediënten voor het meemaken van de leefstijl van een zeemeeuw. Wie weet voelt u zich na afloop
ook zo vrij als een vogel!

ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG 31 JULI 2022
WELKOM - stilte - aansteken van de tafelkaarsen
Intredelied:

Psalm 49 : 1, 3

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
Heer onze God, wees ons nabij,
nu we weer samen zijn gekomen
in Uw naam. We laten onze dagelijkse
beslommeringen even rusten
en zoeken de stilte om tot U te komen.
Kom tot ons met Uw bemoediging,
met Uw troost, met Uw aanwezigheid.
Wat zonder dat gaat het niet.
G: Amen
Zingen:

Lied 215 : 1, 2, 3, 7

Gemeente gaat zitten ; Overdracht van de dienst
Groet

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

V: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen
en Zijn naam prijzen
G: want Zijn barmhartigheid heeft geen einde
KYRIEGEBED
Zingen:

gekocht, en ook hun kinderen werden slaven in mijn huis.
Ik bezat talrijke runderen, schapen en geiten, meer dan
iedereen die voor mij in Jeruzalem heeft geregeerd. Ik heb
goud en zilver opgestapeld en in de rijkdom gedeeld van
koningen en landen. Ik heb zangers en zangeressen
aangesteld en het genot geproefd van vele, vele
vrouwen. Grootse dingen heb ik ondernomen en meer
bezit vergaard dan iedereen die vóór mij in Jeruzalem heeft
geregeerd. En bij alles wat ik voor mezelf verworven had,
behield ik ook mijn wijsheid. Alles wat mijn ogen vroegen
heb ik ze gegund, elke vreugde die mijn hart verlangde heb
ik het gegeven, en ik genoot naar hartenlust van al het
goede dat ik had verworven. Het was het loon voor mijn
gezwoeg. Maar toen nam ik alles wat ik ondernomen had
nog eens in ogenschouw, alles wat mijn moeizaam
gezwoeg me opgeleverd had, en ik zag in dat het allemaal
maar lucht en najagen van wind was. Het had geen enkel
nut onder de zon.

Zingen:

Lied 845: 1, 2, 3

Schriftlezing: Lucas 12 : 13 – 21
Iemand uit de menigte zei tegen Hem: ‘Meester, zeg tegen
mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen!’ Maar
Jezus antwoordde: ‘Wie heeft Mij als rechter of
bemiddelaar over jullie aangesteld?’ Hij zei tegen hen: ‘Pas
op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht. Want ook al
heeft een mens nog zoveel, zijn leven bezit hij niet.’ En Hij
vertelde hun de volgende gelijkenis: ‘Het landgoed van een
rijke man had veel opgebracht, en daarom vroeg hij zich af:
Wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte om mijn voorraden
op te slaan. Toen zei hij bij zichzelf: Wat ik zal doen is dit: ik
breek mijn schuren af en bouw grotere, waar ik al mijn
graan en goederen kan opslaan, en dan zal ik tegen mezelf
zeggen: Je hebt veel goederen in voorraad, genoeg voor
vele jaren! Neem rust, eet, drink en vermaak je. Maar God
zei tegen hem: “Dwaas, nog deze nacht zal je leven van je
worden teruggevorderd. Voor wie zijn dan de schatten die
je hebt opgeslagen?” Zo vergaat het iemand die schatten
verzamelt voor zichzelf, maar niet rijk is bij God.’

Lied 704 : 1, 2, 3
Acclamatie:

Lied 339a “U komt de lof toe”

GEBED VAN DE ZONDAG
SCHRIFTLEZING: Prediker 2 : 1 – 11
Ik zei tegen mezelf: Kom, laat ik proberen de genoegens
van het leven te smaken en te genieten van het goede.
Maar ook dat, ontdekte ik, is enkel leegte. Vrolijkheid,
zei ik tegen mezelf, is niet meer dan dwaasheid. En waar
leidt vreugde toe? Ik heb mezelf ondergedompeld in de
vrolijkheid van de wijn, en ik greep die dwaasheid aan
om te onderzoeken of ik in mijn wijsheid – want die
behield altijd de overhand – kon ontdekken wat een
mens het beste doen kan, dat luttel aantal levensdagen
dat hij doorbrengt onder de hemel. Ook heb ik grootse
dingen ondernomen: Ik heb voor mezelf paleizen
gebouwd en wijngaarden geplant. Ik heb tuinen en
parken aangelegd en daarin tal van vruchtbomen
geplant. Ik heb waterbekkens gegraven om een bos met
jonge bomen te bevloeien. Ik heb slaven en slavinnen

VERKONDIGING
Orgelspel
Zingen:

Lied 653: 1, 2, 3, 7

GEBEDEN
acclamatie:
stil gebed,

Lied 368g “Adem van God”
Onze Vader

MEDEDELINGEN
Zingen:

Lied 146c : 1, 2, 3, 4

UITZENDING EN ZEGEN,
driemaal gezongen Amen.

