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Dienst op zondag 17 februari:
Voorganger: ds. Rainer Wahl
Organist:
Hannelore van der Woude ; met medewerking van de cantorij o.l.v. Tjeu Corbeij
Ambtsdragers: Roelf Groenhuis en Hetty Jongepier
Collectes:
voor de Noodhulp door Kerk in Actie en voor het plaatselijke protestantse Jeugdwerk.
“Droogte overleven in Ethiopië”. Ethiopië is droogte van oudsher gewend, maar door de klimaatverandering wordt die droogte extremer en valt regen onregelmatiger. Meer dan 80 procent van de Ethiopische
bevolking is afhankelijk van landbouw voor voedsel en inkomen. Lokale partners van Kerk in Actie steunen daarom
boeren om beter voorbereid te zijn op de gevolgen van de klimaatverandering. Ze leren hen over irrigatie en
behoud van vruchtbare grond, om voor tijden van nood ook wat geld te verdienen met kleine handeltjes, en ze
verstrekken zaden die goed tegen droogte kunnen. Daarnaast krijgen de boeren toegang tot waarschuwingssystemen over extreme droogte en hevige regen. Met uw bijdrage aan de eerste collecte helpt u Ethiopische
gezinnen om beter te zijn voorbereid op de klimaatverandering én andere noodhulpprojecten van Kerk in Actie.
Amnesty International:
Volgende week zondag, 24 februari, zal er weer aandacht zijn voor schrijfacties namens Amnesty International.
Koffieconcert:
De buurtcontactgroep in Hees organiseert a.s. 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.

ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG 17 FEBRUARI 2019 (6E NA EPIFANIE)
Orgelspel

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

WELKOM
GROET
A: Keren wij ons stil tot God
Stilte - aansteken van de tafelkaarsen

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

Gebed
Zingen:

Lied 514c en Psalm 67 : 1, 2C, 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
K: Lieve God,
Soms heb ik er geen zin in.
Soms verveel ik me kapot.
Dan is niks met me te beginnen.
U zoekt mij op.
U begrijpt hoe ik me voel.
Dan voel ik die arm om me heen.
Dan hoor ik dat toffe woord.
Daar kikker ik van op, God.
Kom tot mij en blijf me nabij.
G: Amen

Zingen:

Lied 175 : 1, 2

Gemeente gaat zitten ; Overdracht van dienst
V: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen
en Zijn naam prijzen
G: want Zijn barmhartigheid heeft geen einde
KYRIEGEBED
met na elke intentie Lied 62b op Nederlandse tekst:
Mijn ziel verstilt in rust en vrede bij God:
van Hem alleen mijn heil.
Ja, bij de Heer verstilt mijn ziel in vrede,
keert zich stil tot hem.

Zingen:

Lied 767 : 1C, 2, 3

SCHRIFTLEZING:
Jeremia 17, 5-10
Dit zegt de HEER: Vervloekt wie op een mens vertrouwt,
wie zijn kracht ontleent aan stervelingen, wie zich
afkeert van de HEER. Hij is als een struik in een dorre
vlakte, hij merkt de komst van de regen niet op. Hij
staat in een steenwoestijn, in een verzilt en verlaten
land.
Gezegend wie op de HEER vertrouwt, wiens toeverlaat
de HEER is. Hij is als een boom geplant aan water, zijn
wortels reiken tot in de rivier. Hij merkt de komst van
de hitte niet op, zijn bladeren blijven altijd groen. Tijden
van droogte deren hem niet, steeds weer draagt hij
vrucht.
Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, onverbeterlijk is
het, wie zal het kennen? Ik, de HEER, ben het die het
hart doorgrondt, die nieren toetst, die ieder naar zijn
levenswandel beloont, aan ieder geeft wat hij verdient.
Zingen:

Lied 62 : 1, 2C, 4

SCHRIFTLEZING:

Lukas 6, 17-26

Acclamatie:

Lied 338b “Halleluja”

VERKONDIGING
Orgelspel
Zingen:
Lied 734
(gemeente zingt vanaf couplet 8 de chant zachtjes mee)
GEBED, VOORBEDEN,
acclamatie:
Lied 62b (zoals na Kyriegebed)
stil gebed,
gezamenlijk

Onze Vader (tekst voor in Liedboek)

MEDEDELINGEN, COLLECTES en orgelspel
Zingen:

Lied 840 : 1, 2C, 3

UITZENDING EN ZEGEN,
gevolgd door driemaal gezongen Amen.

