MARANATHAKERK, ZONDAG 8 JULI 2018
Voorganger: ds. Peter van der Vange. Pianist: Daniël van der Beek. Ambtsdragers: Désirée Schalk en Ria
Timmerman. Collectes: voor het algemene werk van de diaconie, en voor de Protestantse Gemeente te Nijmegen.

Pianospel

Zingen:

WELKOM

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

Stilte - aansteken van de tafelkaarsen
Zingen:

Lied 8 A : 1 t/m 4

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.

GROET
V: De Heer zal bij u zijn
G: De Heer zal u bewaren
Gebed
SCHRIFTLEZING: Psalm 103 : 6 - 18
Zingen:

Zingen:

Lied 8 A : 5, 6

Lied 321 : 1, 2, 3

SCHRIFTLEZING: Marcus 10 : 46 - 52
Zingen:

GEBED VAN TOENADERING
K: Heer,
wij zijn gekomen naar uw huis:
hier staan wij in uw stilte.
U woont niet in stenen,
in liefde is uw huis.
Maak ons uw woning,
maak ons een lied voor U
G: Amen.

Lied 175 : 1 t/m 4

Lied 321 : 4, 5, 6, 7

VERKONDIGING
Pianospel
Zingen:

Lied 836 : 1 t/m 5

Gebed, voorbeden,
acclamatie: Lied 368 G “Adem van God”
stil gebed,
gezamenlijk Onze Vader (voor in het Liedboek)

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

Zingen:

Lied 686 : 1, 2, 3

ZEGEN,
gevolgd door driemaal gezongen Amen.

Er liggen vandaag twee kaarten klaar om te ondertekenen, voor
- Ab Wanders. Na een herstelperiode van ernstig ziekzijn zien we Ab gelukkig weer in onze kerk en vandaag wordt hij 80 jaar.
- Co Smallegange. Zij heeft de laatste tijd te kampen met een minder goede gezondheid. Namens onze gemeente doen wij
haar de hartelijke groeten en we wensen haar het allerbeste.
Wie vorige week zondag het bericht over de nieuwe interimpredikant heeft gemist: er zijn nog wat afdrukken van gemaakt.

