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Kerkdienst op zondag 30 december:
Voorganger en pianist: zie orde van dienst
Ambtsdragers: Hendrik Jan Bosman en Hetty Jongepier
Collectes:
voor uitgeprocedeerde vluchtelingen en voor de Protestantse Gemeente te Nijmegen.
De diaconie is intensief betrokken bij de Bed-, bad- en broodvoorziening voor uitgeprocedeerde
vluchtelingen in Nijmegen. Zo’n twintig mensen maken daar gebruik van. Zij ontvangen onderdak en voeding en
begeleiding in hun procedure, maar voor een klein beetje wekelijks leefgeld geeft de overheid geen subsidie.
Volgende week zondag:
Op zondag 6 januari 2019 vieren wij het feest van Epifanie, het tweede hoge feest van de Kersttijd. Wij hebben dan
een dienst van Schrift en Maaltijd.
Na deze dienst worden wij van harte uitgenodigd voor een nieuwjaarsborrel. Onder het genot van een drankje en
een oliebol willen we elkaar het beste toewensen voor het nieuwe jaar. Voor het drankje wordt gezorgd, maar voor
de oliebollen hebben we uw hulp nodig. Wie zou voor deze zondag oliebollen willen bakken? Aanmelden kan bij
koster Willem, of bij Marlies van Esschoten (marlies22@hotmail.com / 024-3223175).
De bloemen in de kerk:
Met veel zorg en aandacht hebben Ans te Kiefte, Ineke Sikkens, Mieke Berkeljon en haar opvolgster Co Heurter in
de Maranathakerk degenen die de bloemen zouden krijgen uitgekozen (en ze vaak ook bezorgd) voor zieken,
nabestaanden, jubilarissen en dergelijke. Zij kregen vaak trouwe hulp daarbij, onder andere van Anneke Jansen en
Rie Krommenhoek. Ans, Co, Ineke en alle andere help(st)ers: zeer hartelijk dank! Vanaf komende januari 2019
wordt dit centraler geregeld. Voorlopig zal Mieke van den Brandt dit gaan doen. U/je kunt haar wekelijks vóór
vrijdag doorgeven wie er die zondag voor een bloemetje in aanmerking gaat komen. Dit kan per e-mail aan
miekevdbrandt@zonnet.nl of telefonisch via 024-6639584.
Nieuwe wijkpenningmeester gezocht:
Nadat hij bijna 25 jaar wijkpenningmeester is geweest, heeft Martin Kleijburg besloten zijn functie neer te leggen.
Daarom zoeken we nu een nieuwe. Kent of bent u iemand die daar geschikt voor is, laat het me dan even weten.
Roelf Groenhuis, voorzitter sectieraad.

Zondag na Kerstmis
Maranathakerk, zondag 30 december 2018
Voorganger Ds Henk Gols | Pianist Daniël van der Beek
Pianospel
Welkom - Allen staan - Stilte - Ontsteken van de tafelkaarsen
INTREDELIED 478: 1,2

‘Komt, verwondert u hier, mensen’
OPENINGSWOORDEN

In de Naam van de Vader en de Zoon
en de heilige Geest. Amen.
Onze hulp is in de naam van de HEER,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
DREMPELGEBED

O God, in de week van het feest
gaan wij binnen in uw huis.
Laat het een goede plek zijn
voor uw pasgeboren woord,
uw stil geheim,
dat wij blij
in onze armen sluiten. Amen.
- Lied 478: 4
GROET
Allen zitten

KYRIE & GLORIA

Laten wij de Heer om ontferming aanroepen
en met de engelen en herders zijn Naam prijzen,
want zijn barmhartigheid heeft geen einde.
- Aanroeping
- Lied 527 ‘U Jezus Christus loven wij’
GEBED VAN DE ZONDAG

— Amen.

UIT DE PROFETEN: Jesaja 61: 10 - 62: 3

Ik vind grote vreugde in de HEER, mijn hele wezen
jubelt om mijn God. Hij deed mij het kleed van de
bevrijding aan, hulde mij in de mantel van de gerechtigheid, zoals een bruidegom een kroon opzet,
zoals een bruid zich tooit met haar sieraden. Want
zoals de aarde haar gewassen voortbrengt, zoals
een tuin het gezaaide laat ontkiemen, zo laat God,
de HEER, gerechtigheid ontkiemen en glorie voor
het oog van alle volken.
Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, omwille
van Jeruzalem ben ik niet stil, totdat het licht van
haar gerechtigheid daagt en de fakkel van haar
redding brandt. Alle volken zullen je gerechtigheid
zien, alle koningen je majesteit. Men zal je noemen
bij een nieuwe naam die de HEER zelf heeft bepaald.
Je zult een schitterende kroon zijn in de hand van
de HEER, een koninklijke tulband in de hand van je
God.

PSALM

132: 1,2,3,4

EPISTEL: Galaten 3: 26 - 4: 7

Door het geloof en in Christus Jezus bent u allen
kinderen van God. U allen die door de doop één
met Christus bent geworden, hebt u met Christus
omkleed. Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen—u bent allen
één in Christus Jezus. En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte.
Ik bedoel dit: zolang een erfgenaam onmondig is,
verschilt hij in niets van een slaaf, ook al is hij
reeds de eigenaar van de hele erfenis. Hij staat
onder voogdij en toezicht tot het door zijn vader
vastgestelde tijdstip is gekomen. Op dezelfde manier waren ook wij, toen we nog onmondig waren,
onderworpen aan de machten van de wereld. Maar
toen de tijd gekomen was zond God zijn Zoon,
geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet,
maar gezonden om ons vrij te kopen van de wet
opdat wij zijn kinderen zouden worden. En omdat u
zijn kinderen bent, heeft God ons de Geest van zijn
Zoon gegeven, die ‘Abba, Vader’ roept. U bent nu
geen slaven meer, u bent kinderen van God en als
zijn kinderen bent u erfgenamen, door de wil van
God.
CANTICUM

159a Lofzang van Simeon

EVANGELIE: Lucas 2: 33-40 (Statenvertaling)

- Acclamatie 433: 5 ‘Lof zij God in ’t hemelrijk’
PREDIKING - Pianospel

474: 1,4,5,6
‘Looft God, gij christenen, maak Hem groot’
LIED

VOORBEDE

- Acclamatie (368c):

ONZE VADER (tekst voorin het liedboek)
Mededelingen
INZAMELING VAN DE GAVEN
Pianospel
Allen staan
LIED

475 ‘Ik mag hier aan uw kribbe staan’

Ga heen in vrede…
De HEER zegene u…
besloten met het gezongen Amen (431c)
Pianospel

