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 www.maranathakerk–nijmegen.nl

Contactpersoon voor de sectie: Truus Nota - Vasmel, e-mail: scribasectiestad@gmail.com ; tel. 024-3241364.
Berichten voor de volgende brief graag e-mailen vóór vrijdag 14.00 uur naar nieuwsbriefpgnstad@hotmail.com

Dienst op zondag 3 maart:
Voorganger en organist: zie orde van dienst
Ambtsdragers: Désirée Schalk en Hendrik Jan Bosman
Collectes:
voor poot- en zaaigoed voor het deel van de moestuin bij de Haard dat voor de Voedselbank
bestemd is, en voor de Protestantse Gemeente te Nijmegen.
Gemeenteavond:
Op donderdagavond 14 maart 2019 belegt de Kerkenraad in de Maranathakerk een gemeenteavond voor de
gehele Protestantse Gemeente te Nijmegen. Deze begint om 19:30 uur, u kunt vanaf 19:00 uur binnenlopen. De
Kerkenraad stelt u op de hoogte van een aantal ingrijpende ontwikkelingen en besluiten. Nadere informatie is
inmiddels per e-mail toegezonden. Wie geen mail heeft of nog niet met mailadres bij de scriba (zie bovenaan)
bekend is kan een afgedrukt exemplaar meenemen. De aanwezigheid van een ieder wordt zeer op prijs gesteld!
PGN voorzitter Barend de Gooyert (b.degooyert@chello.nl), scriba Gerbrand Hoek (scriba.pgn@kpnmail.nl).
Op 10 maart geld meenemen:
Na afloop van de Diaconale dienst a.s. zondag 10 maart wordt stoffen boodschappentassen verkocht, gemaakt
door naaisters van atelier Toffe Stoffen. Dat is onderdeel van de Kledingbank Nijmegen. Van de 5 euro die de
handige leuke tassen per stuk opbrengen kan de Kledingbank nieuwe sokken en ondergoed aanschaffen. Contant
geld is daartoe dus gewenst. Zie voor meer info: www.kledingbanknijmegen.nl.
De diaconale werkgroep.
Blauwe damesjas:
Willen alle dames die een marineblauwe jas hebben controleren of het hun eigendom is wat aan de kapstok hangt?
Voor één van onze kerkgangsters bleef een niet passende over, in maat 42. Zij wil graag haar eigen comfortabele
exemplaar in maat 44/46 terug krijgen. Is eenvoudig weer om te ruilen in de garderobe achter in de kerk!
Vastenmaaltijd 26 maart:
De vastenmaaltijd in het Parochiehuis aan de Van Slichtenhorststraat wordt gehouden op dinsdag 26 maart, tussen
17.45 en 19.30 uur. U bent van harte uitgenodigd om gezellig samen te genieten van lekkere eenvoudige eenpansgerechten. De Effatakerk stelde voor het dit jaar samen te organiseren. Zodoende worden nu behalve mensen uit
de Antonius van Padua- en de Maranathakerk ook kerkgangers uit de Effata-, de Doopsgezind-Remonstrantse, en
de Oud Katholieke Kerk verwacht. Behalve samen bidden, zingen en eten staan we altijd stil bij een diaconaal doel
waaraan de opbrengst van de maaltijd wordt gegeven. Dat is de Geboortekliniek in Kabale in Oeganda. En u kunt
een kaart met goede wensen schrijven naar patiënten in de Pompekliniek: mensen die hun straf uitzitten, maar niet
vergeten mogen worden. De kaarten kosten €0,50 per stuk en de maaltijd is €5,00; in de hoop dat u meer geeft om
zo de Geboortekliniek meer hulpmiddelen te kunnen geven die zwangerschap en bevalling voor de moeders en
baby’s een stuk veiliger maken. Neemt u een eigen bord, glas, toetjesschaaltje en bestek mee? Graag aanmelden
op de lijst in de hal (of via secretariaat@avpnijmegen.nl).
De oecumenische diaconale werkgroep.
Orgelmuziek:
Vóór de dienst wordt vandaag een koraalvoorspel over psalm 62 van Jan Welmers uitgevoerd, en als afsluiting
zullen we “Wer nun den guten Gott lässt walten” van Johann Sebastian Bach gaan horen.

quinquagesima

zondag vóór de Vasten

Maranathakerk, zondag 3 maart 2019
Voorganger Ds Henk Gols
Organist Hannelore van der Woude
Orgelspel — welkom
Allen staan - stilte - ontsteken van de tafelkaarsen
INTREDELIED

317 : 1,2

‘Grote God, Gij hebt het zwijgen’
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

Wij bidden U, o Heer:
maak ons klaar
om over enkele dagen
met heel uw kerk
op weg te gaan
naar het feest dat komt.
Amen.
Lied

317 : 3

Allen zitten
KYRIE ELEISON & GLORIA

Laten wij de Heer om ontferming aanroepen
en zijn Naam prijzen,
want zijn barmhartigheid heeft geen einde.
Aanroeping
Psalm 31 : 3,17
GEBED

De gemeente bidt in stilte
Gebed van de zondag—Amen.

LEZING UIT DE PROFETEN : Jeremia 7:1-15

De HEER richtte zich tot Jeremia: ‘Ga in de tempelpoort staan en verkondig deze boodschap:
Luister naar de woorden van de HEER, Judeeërs;
luister, jullie die door deze poorten naar binnen
gaan om de HEER te vereren. Dit zegt de HEER
van de hemelse machten, de God van Israël:
Beter je leven, dan mogen jullie in dit land blijven wonen. Vertrouw niet op die bedrieglijke
leus: “Dit is de tempel van de HEER! De tempel
van de HEER! De tempel van de HEER!” Als jullie
je leven werkelijk beteren, als jullie elkaar rechtvaardig behandelen, vreemdelingen, wezen en

weduwen niet onderdrukken, in dit land geen
onschuldig bloed vergieten en niet achter andere
goden aan lopen, jullie onheil tegemoet, dan
mogen jullie hier blijven wonen, in dit land dat
Ik jullie voorouders gegeven heb. Zo is het altijd
geweest, zo zal het dan altijd zijn. Maar jullie
vertrouwen op die bedrieglijke leus, en dat zal je
niet baten. Jullie stelen, moorden, plegen overspel en meineed, branden wierook voor Baäl en
lopen achter andere goden aan, die jullie eerst
niet kenden. En toch durven jullie, terwijl jullie
al die gruweldaden plegen, voor Mij te verschijnen in deze tempel, het huis waaraan mijn
naam verbonden is, met de gedachte: Ons kan
niets gebeuren! Denken jullie soms dat het huis
dat mijn naam draagt een rovershol is? Ik zie wel
degelijk wat jullie doen—spreekt de HEER.
Ga maar eens naar het heiligdom in Silo,
waar ik mijn naam vroeger liet wonen, en zie wat
Ik er vanwege de wandaden van mijn volk Israël
mee heb gedaan. Nu dan—spreekt de HEER—,
omdat jullie al die gruweldaden plegen en Ik
telkens weer tot jullie gesproken heb maar jullie
niet hebben geluisterd, omdat Ik geroepen heb
maar jullie niet hebben geantwoord, zal Ik met
deze tempel, waaraan mijn naam verbonden is en
waarin jullie je vertrouwen stellen, en met heel
het land dat Ik jullie voorouders gegeven heb,
hetzelfde doen als met Silo. Ik zal jullie verstoten, zoals Ik jullie broedervolk, het nageslacht
van Efraïm, verstoten heb.
PSALM

62 : 1,6

EPISTEL : 1 Korintiërs 15:50-58

Wat ik bedoel, broeders en zusters, is dit: wat uit
vlees en bloed bestaat kan geen deel hebben aan
het koninkrijk van God; het vergankelijke krijgt
geen deel aan de onvergankelijkheid. Ik zal u een
geheim onthullen: wij zullen niet allemaal eerst
sterven—toch zullen wij allemaal veranderd
worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt. Wanneer de bazuin weerklinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam
en zullen ook wij veranderen. Want het vergankelijke lichaam moet worden bekleed met het
onvergankelijke, het sterfelijke lichaam met het
onsterfelijke. En wanneer dit vergankelijke lichaam is bekleed met het onvergankelijke, dit
sterfelijke met het onsterfelijke, zal wat geschreven staat in vervulling gaan: ‘De dood is
opgeslokt en overwonnen. Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel?’ De angel van
de dood is de zonde, en de zonde ontleent haar
macht aan de wet. Maar laten we God danken,

die ons door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft.
Kortom, geliefde broeders en zusters, wees
standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef
dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn.
PSALM

VOORBEDE

—acclamatie: (62a)

62 : 7

EVANGELIE : Lucas 6:39-49

—acclamatie: (339a)

ONZE VADER

369b

Mededelingen
INZAMELING VAN DE GAVEN
Allen staan
LIED

905 : 1,3,4

‘Wie zich door God alleen laat leiden’

PREDIKING—Stilte
LIED

992 ‘Wat vraagt de Heer nog meer van ons’

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

