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Dienst op zondag 3 februari:
Voorganger: ds. Henk Gols
Organist:
Sander ter Veen
Ambtsdragers: Roelf Groenhuis en Hetty Jongepier
Collectes:
voor het Werelddiaconaat en voor de Protestantse Gemeente te Nijmegen.
“Water staat Bengalen aan de lippen”. In Nederland weten we dat wonen in een rivierdelta gevaar
met zich meebrengt. Maar in Bangladesh leven miljoenen arme gezinnen op rivieroevers zonder dijken die hen
tegen vernietigende overstromingen kunnen beschermen. Huizen spoelen weg en landbouwgrond loopt onder door
cyclonen en wervelstormen, die door de klimaatveranderingen toenemen in kracht en aantal. Kerk in Actie-partner
CODEC werkt al jaren in de kustprovincies om boeren en boerinnen te ondersteunen en op te komen voor de
rechten van boerengezinnen. Samen met lokale kerken bereiden ze hen voor op rampen. Er worden schuilplaatsen
gebouwd, per dorp evacuatieplannen opgesteld, mensen getraind om gewassen te verbouwen die goed tegen
storm en zware regens kunnen, en direct na overstromingen wordt noodhulp geboden. Met de opbrengst van de
eerste collecte helpt Kerk in Actie de bevolking van Bangladesh om zo veilig mogelijk te leven, en worden ook
andere werelddiaconale projecten gesteund.
Vaarwel:
We nemen vandaag afscheid van Sander ter Veen. Vanaf december 2012 heeft hij regelmatig het orgel bespeeld
tijdens onze diensten, zelfs nadat hij al naar Assen was verhuisd. Zijn bijdrage aan de eredienst was van grote
kwaliteit. Het was altijd een genoegen naar hem te luisteren.
Begrip, geduld en vertrouwen:
Als moderamen van de kerkenraad beseffen wij, dat het besluit van 22 januari jl. veel bij u heeft losgemaakt. Wees
ervan overtuigd dat de kerkenraad zich op deze ontstane situatie bezint (19 februari in de Ontmoetingskerk) om
vervolgens naar de gemeente toe te communiceren hoe nu verder. We weten dat we voor de zoveelste keer om uw
geduld en uithoudingsvermogen vragen. In een complexe gemeenschap is dit een ingewikkeld proces. Vertrouwen
kost tijd en inspanning van een ieder. Laten we dat voor onze gemeente blijven opbrengen.
voorzitter Barend de Gooyert en scriba Gerbrand Hoek.
Koffieconcert:
De buurtcontactgroep in Hees organiseert op zaterdag 23 februari om 11.45 uur een koffieconcert in de
Maranathakerk, waarvoor wij allen worden uitgenodigd. Uitvoerenden zijn cellist Ephraim van IJzerlooij en pianist
Stefaan Brakkee. Het thema is (daags na de herdenking van het bombardement op Nijmegen!) “Verlies en troost”.
Er worden composities van Fauré, Sjostakovitsj, Pärth, Schubert, Brahms en Dvořák ten gehore gebracht.

5E zondag vóór de Vasten
Maranathakerk, zondag 3 februari 2019
Voorganger Ds Henk Gols | Organist Sander ter Veen
Orgelspel — welkom
Allen staan - stilte - ontsteken van de tafelkaarsen

513 : 1,2,3
‘God heeft het eerste woord’
INTREDELIED

PSALM

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.
GEBED VAN TOENADERING

O Heer,
leid ons binnen
in uw stilte.
Maak ons
uw wijde ruimte.
Laat uw woorden
een huis zijn
waarin wij kunnen wonen.
Amen.
Lied

ben te jong.” Richt je tot iedereen naar wie Ik je
zend en zeg alles wat Ik je opdraag. Wees voor
niemand bang, want Ik zal je terzijde staan en je
redden—spreekt de HEER.’ En de HEER strekte
zijn hand uit, raakte mijn mond aan en zei tegen
mij: ‘Hiermee leg Ik mijn woorden in jouw
mond. Nu, op deze dag, geef Ik je gezag over
alle koninkrijken en volken, om ze uit te rukken
en te verwoesten, om ze te vernietigen en af te
breken, op te bouwen en te planten.’

513 : 4

EPISTEL : 1 Korintiërs 12:27-31a

Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder
van u maakt daar deel van uit. God heeft in de
gemeente aan allerlei mensen een plaats
gegeven: ten eerste aan apostelen, ten tweede aan
profeten en ten derde aan leraren. Dan is er het
vermogen om wonderen te verrichten, de gave
om te genezen en het vermogen om bijstand te
verlenen, leiding te geven of allerlei talen te
spreken. Is iedereen soms een apostel? Of een
profeet? Is iedereen een leraar? Kan iedereen
wonderen verrichten? Of kan iedereen genezen?
Kan iedereen in talen spreken en weet iedereen
die uit te leggen?
Richt u op de hoogste gaven…
PSALM

Allen zitten
KYRIE ELEISON & GLORIA

Laten wij de Heer om ontferming aanroepen
en zijn Naam prijzen,
want zijn barmhartigheid heeft geen einde.
Aanroeping
—acclamatie (301k)

71 : 1,4,5

71 : 9,13

EVANGELIE : Lucas 4:21-30

Acclamatie: (339a)

U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie,
o Vader, o Zoon, o heilige Geest in alle eeuwen
der eeuwen.
PREDIKING—Stilte
LIED

527 ‘Uit uw hemel zonder grenzen’

VOORBEDE

—acclamatie: (367e)

ONZE VADER
GLORIA

302: 1 ‘God in den hoog’ alleen zij eer’

GEBED VAN DE ZONDAG

- Amen.

LEZING UIT DE PROFETEN : Jeremia 1:4-10

Het woord van de HEER gebeurde aan mij: ‘Voordat Ik je vormde in de moederschoot, had Ik je al
uitgekozen, voordat je de moederschoot verliet,
had Ik je al aan Mij gewijd, je een profeet voor
alle volken gemaakt.’ Ik riep: ‘Nee, HEER, mijn
God! Ik kan het woord niet voeren, ik ben te
jong!’ Maar de HEER antwoordde: ‘Zeg niet: “Ik

369b

Mededelingen
INZAMELING VAN DE GAVEN
Allen staan
LIED

848 ‘Al wat een mens te kennen zoekt’

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

