MARANATHAKERK, DIENST DOOR GEMEENTELEDEN, 10 FEBRUARI 2019
Voorbereid en geleid door gespreksgroep JIP: Regina en Chris van Uffelen, Margreeth Vogelezang, Paul v.d. Linden,
Liesbeth Smallegange, Marjolijn Ankum, Michèle v.d. Steenstraten, Renate de Bruin, Edward Bosma, Caroline Janssen.
Pianist: Daniël v.d. Beek.
Welkom/stilte/aansteken van de kaarsen
Zingen:

De Heer zal bij ons zijn
De Heer zal ons bewaren

Lied 276
INLEIDING LEZINGEN

OPENINGSWOORDEN
Wij zijn samengekomen in de naam van
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.

Stilte

Onze hulp is in de naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Die trouw blijft tot in eeuwigheid
en het werk van zijn hand niet loslaat.

Stilte

EERSTE SCHRIFTLEZING:

Zingen:

Jesaja 6: 1-8

Psalm 138 : 1 en 4

TWEEDE SCHRIFTLEZING: Lucas 5 : 1-11
GEBED VAN TOENADERING
God, U roept ons om
mee te bouwen
aan Uw nieuwe aarde,
maar we weten vaak niet hoe dat precies moet.
Wilt U ons helpen om het goed te doen?
Amen
Lied 833 : de zanggroep zingt voor, daarna allen 2x
Laten wij de Heer om ontferming aanroepen
en zijn naam prijzen
want zijn barmhartigheid heeft geen einde
GEBED VAN DE ZONDAG
Lied 117d : de zanggroep zingt voor, daarna allen 2x
De kinderen gaan naar de nevendienst

Acclamatie:

Lied 339a ‘U komt de lof toe’

Stilte
Muziek
Zingen:

Lied 422

VOORBEDEN
acclamatie 368g ‘Adem van God, vernieuw ons bestaan’
gezongen Onze Vader, Lied 369b
MEDEDELINGEN ; INZAMELING VAN DE GAVEN
Lied 421 : de zanggroep zingt voor, daarna allen 2x
ZEGENBEDE
3x gezongen Amen

- Collectes: de eerste voor de stichting Huis van Mariam die tijdelijke opvang en begeleiding biedt aan dakloze vrouwen
in de regio Nijmegen die geen verblijfspapieren hebben en met gezondheidsproblemen kampen. De tweede voor
Catechese en educatie: het is niet altijd makkelijk om jongeren mee te nemen op de ontdekkingsreis naar het christelijk
geloof en de betekenis ervan in het dagelijks leven. JOP, Jong Protestant, ontwikkelt eigentijdse materialen om hierbij
te ondersteunen. Zoals de catecheseinformatie Overhoop waarin alle ‘basics’ van het christelijk geloof aan de orde
komen: doop, avondmaal, wat gebeurt er in de kerkdienst, hoe weet je dat het christelijk geloof ‘waar’ is? De gratis
creatieve en interactieve werkvormen zijn beschikbaar via de website van JOP. De opbrengst van de tweede collecte
helpt het mogelijk te maken dat jongeren in onze kerken op een manier die bij hen past blijven leren over het geloof.
- A.s. dinsdag om 10.00 uur in de Maranathakerk: dinsdagmorgenkring.

