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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 van Schrift & Tafel op zondag 31 maart:
Voorganger en muzikale medewerking: zie orde van dienst
Ambtsdragers: Désirée Schalk en Roelf Groenhuis
Collectes:
voor de slachtoffers van Idai, en voor de Protestantse Gemeente te Nijmegen.
Het in Over & Weer vermelde diaconale doel is wegens de actuele noodsituatie vervangen. Op dit
moment voltrekt zich namelijk in Zuidelijk Afrika een enorme humanitaire ramp. De cycloon Idai zorgt in grote delen
van Mozambique, Malawi en Zimbabwe voor een enorme ravage. Volgens het Wereldvoedselprogramma van de VN
zou de cycloon die het zuidoosten van Afrika trof kunnen uitgroeien tot de grootste aan het weer gerelateerde
natuurramp op het zuidelijk halfrond ooit. Zeker 3 miljoen mensen zijn getroffen, meer dan 500.000 mensen zijn
dakloos geraakt. Kerk in Actie is daarom gestart met hulpverlening. Samen met het wereldwijde netwerk ACT biedt
Kerk in Actie via lokale kerken en christelijke organisaties hulp in het getroffen gebied. Samen werken ze aan het
leveren van voedsel, onderdak, kleding, water, gezondheidszorg, sanitaire voorzieningen, hygiëne en psychosociale
ondersteunende diensten. Daarbij richt men zich tevens op de specifieke behoeften van kwetsbare groepen als
kinderen, vrouwen, mensen met een handicap en ouderen. De natuurramp treft de landen vlak voor de belangrijkste
oogst van het jaar. Mensen leven hier vooral van zelfvoorzienende landbouw, wat betekent dat er een groot
voedseltekort ontstaat. Zonder hulp zullen miljoenen mensen de komende maanden honger lijden. U kunt uw
bijdrage ook overmaken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v.r 'Noodhulp cycloon Idai'.
Koorvesper:
Zaterdag 6 april om 16.00 uur in de Stevenskerk: koorvesper, met het motet ‘Jesu, meine Freude’ van J.S. Bach.
Lezing:
Voor degenen die op 17 april naar de Johannes Passion in de Vereeniging gaan: op maandag 8 april is er in het
Augustijns Centrum de Boskapel een luisterlezing over dat concert. Jeroen Swarte geeft uitleg en laat gedeelten
horen uit deze Passion. Aanvang 20.00 uur en einde 22.00 uur. Kosten €10.00. Informatie: info@boskapel.nl
Witte Donderdag:
Donderdag 18 april, de dag vóór Goede Vrijdag, is het Witte Donderdag. Vanuit de Joodse traditie is de avond van
deze donderdag een feestavond. Joodse families vieren deze thuis met een Sedermaaltijd. In onze Christelijke
traditie heeft de avond extra betekenis gekregen doordat deze voorafgaat aan de gevangenneming van Jezus.
Wij willen graag samen met u Witte Donderdag vieren in de Maranathakerkzaal. Het begint om 18.30 uur met een
gezamelijke maaltijd. Wij vragen iedereen voldoende belegd brood mee te nemen dat we inzamelen en weer onder
elkaar verdelen. Wij vullen dit aan met typische gerechten en symbolen uit de Sedermaaltijd. Verder zorgen wij
voor drinken. Na afloop van deze feestelijke maaltijd gaan wij in stilte naar de kerkruimte om de overgang naar
Goede Vrijdag te maken. Begin april wordt in de hal een lijst opgehangen waarop u zich kunt inschrijven. Per
e-mail kan het ook, via vanuffelen@gmail.com. Aanmelden kan tot en met Palmpasen (zondag 14 april). U bent bij
deze van harte uitgenodigd om mee te doen.
Namens de voorbereidingscommissie, Chris van Uffelen.

Lætare
‘verheug je, Jeruzalem!’
4e zondag in de Veertigdagen
Maranathakerk, 31 maart 2019
Voorganger Ds Henk Gols
Pianist Daniël van der Beek

Pianospel - Welkom
Allen staan - stilte - ontsteken van de tafelkaarsen

Intrede
PSALM

122 : 1,2

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,
veertig dagen lang
zijn wij als pelgrims onderweg.
Het Paasfeest is
nu niet meer ver.
Wij bidden:
laat ons op adem komen
in uw huis van vreugde.
Amen.
- Psalm

122 : 3

KYRIE ELEISON

Laten wij de Heer om ontferming aanroepen
voor de nood van de wereld
en de verlossing van ons allen:
Aanroeping
—acclamatie (301f)

GEBED
De gemeente bidt in stilte

Gebed van de zondag:

Door uw woord, God,
hebt Gij een wonder verricht:

wij zijn met U verzoend.
Laat ons dit wonder
met oprechte toewijding
en een opgewekt geloof
het komende feest tegemoet gaan.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U in de eenheid van de heilige Geest
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

De heilige Schrift
EERSTE LEZING: 2 Kronieken 36:14-23

De leiders van de priesters en het volk verzaakten voortdurend hun plichten, gaven zich over
aan de verfoeilijke praktijken van andere volken
en bezoedelden de tempel die de HEER in Jeruzalem geheiligd had.
De HEER, de God van hun voorouders, waarschuwde hen bij monde van zijn boden, die Hij
telkens opnieuw naar hen toe zond omdat Hij
zijn volk en zijn woning voor de ondergang
wilde behoeden. Maar zij lachten Gods boden
uit, minachtten zijn woorden en dreven de spot
met zijn profeten, totdat de toorn van de HEER tegen zijn volk zo hoog oplaaide dat niets hen
meer kon helpen. Toen stuurde Hij de koning
van de Chaldeeën op hen af, die hun uitgelezen
mannen ombracht in hun heilige tempel. Niemand werd gespaard; jonge mannen en vrouwen,
oude mensen en ook hoogbejaarden werden aan
de koning uitgeleverd. En alle voorwerpen uit de
tempel van God, de grote zowel als de kleine,
liet hij naar Babel overbrengen, evenals de schatten uit de tempel en de kostbaarheden van de koning en zijn raadsheren. Ze staken de tempel van
God in brand en haalden de stadsmuur van Jeruzalem neer. Ook alle paleizen werden in brand
gestoken en gingen met kostbaarheden en al in
vlammen op. De mensen die aan het zwaard ontkomen waren, werden als ballingen naar Babylonië meegevoerd, waar ze de koning en zijn nakomelingen als slaven dienden totdat het rijk in
handen viel van Perzië. Zo ging in vervulling
wat de HEER bij monde van Jeremia had
voorzegd. Zeventig jaar bleef het land braak liggen en had het rust, totdat alle niet in acht genomen sabbatsjaren vergoed waren.
In het eerste regeringsjaar van Cyrus, de koning van Perzië, ging in vervulling wat de HEER
Jeremia had laten aankondigen. Hij zette de koning ertoe aan om in zijn hele koninkrijk mondeling en ook schriftelijk het volgende besluit
bekend te laten maken:
‘Dit zegt Cyrus, de koning van Perzië: Alle
koninkrijken van de aarde heeft de HEER, de

God van de hemel, mij gegeven. Hij heeft mij
opgedragen om voor hem een tempel te bouwen in Jeruzalem, een stad in Juda. Laten al
diegenen onder u die tot zijn volk behoren,
zich verzekerd weten van de hulp van de
HEER, hun God, en dáárheen optrekken.’
PSALM

74 : 2,4,5

EVANGELIE : Lucas 15:11-32

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.

Allen staan

TAFELGEBED

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Verheft uw harten.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.
- Lofzegging
- Heilig 404e
- Na de instellingswoorden: (407a)

PREDIKING — Stilte
LIED

546

‘Wees blijde nu, in ’t midden van het lijden’

De Maaltijd van de Heer
VOORBEDE

- Acclamatie: (368d)
HET GEBED VAN DE HEER

369b

VREDEGROET
Wij wensen elkaar ‘de vrede van Christus’.
Na de vredegroet kan men gaan zitten.
GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN
Rij voor rij komen wij naar voren.
Brood en wijn worden gedeeld.
SLOTGEBED
Mededelingen
INZAMELING VAN DE GAVEN
De gaven van de gemeente worden naar de Tafel ge‐
dragen. De kinderen dragen de gaven van brood en
wijn.

Lied met de kinderen

… door Christus, onze Heer.
Amen.

Wegzending en zegen
Allen staan.
LIED

907: 1,3,4 ‘Jezus, mijn verblijden’

Ga heen in vrede…
De vrede van God…
besloten met het gezongen Amen (431c)
Pianospel

