MARANATHAKERK, ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG 14 JULI 2019
Voorganger: ds. mw. Hetty de Reus ; organist: Arjen Uittenbogaard ; ambtsdragers: Johan van Noortwijk en Roelf
Groenhuis. Collectes: voor het algemene werk van de diaconie en voor de Protestantse Gemeente te Nijmegen.
_____________________________________________________________________________________________
Orgelspel

GROET

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

WELKOM
GEBED
Stilte - aansteken van de tafelkaarsen
Intredelied:

Psalm 121 : 1, 2, 3 en 4

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
Lieve God,
wij kunnen goed zien met onze ogen,
Maar wij willen ook zien met ons hart.
Want als we kijken met ons hart,
dan zien we wie verdriet heeft,
en getroost wil worden.
Als we kijken met ons hart,
zien we die kinderen die aan de kant staan,
en kunnen we vragen
of ze met ons willen spelen
Wilt U ons helpen te kijken naar elkaar
en naar elkaar te luisteren?
Wil bij ons zijn deze morgen?
Dat willen wij U graag vragen.
G: Amen

Schriftlezing: Deut. 30 : 9 – 14
De HEER, uw God, zal u voorspoed geven in alles wat u
onderneemt, u kinderrijk maken en uw vee en uw land
vruchtbaar maken. Hij zal er weer vreugde in vinden om
u te zegenen, zoals voorheen bij uw voorouders. Want u
toont de HEER, uw God, dan uw gehoorzaamheid door de
geboden en bepalingen in dit wetboek in acht te nemen,
en u wilt hem weer met hart en ziel toebehoren.
De geboden die ik u vandaag heb gegeven, zijn niet te
zwaar voor u en liggen niet buiten uw bereik. Ze zijn niet
in de hemel, dus u hoeft niet te zeggen: “Wie stijgt voor
ons op naar de hemel om ze daar te halen en ze ons
bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen handelen?”
Ook zijn ze niet aan de overkant van de zee, dus u hoeft
niet te zeggen: “Wie steekt de zee voor ons over om ze
daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat wij
ernaar kunnen handelen?” Nee, die geboden zijn heel
dichtbij, u kunt ze in u opnemen en ze u eigen maken;
u kunt ze volbrengen.
Zingen:

Schriftlezing: Lucas 10 : 25 – 37
Acclamatie:

Lied 314 : 1, 2 en 3

VERKONDIGING

Orgelspel
Zingen:

Zingen:

Lied 316 : 1, 2, 3 en 4

Lied 886

Lied 784

Gemeente gaat zitten ; Overdracht van dienst

GEBED, VOORBEDEN,
stil gebed,
gezamenlijk Onze Vader (tekst voor in Liedboek)

V: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen
en Zijn naam prijzen
G: want Zijn barmhartigheid heeft geen einde

MEDEDELINGEN, COLLECTES en orgelspel
Zingen:

Lied 1010: 1, 2, 3 en 4

KYRIEGEBED
Zingen:

Lied 302 : 1, 2, 3 en 4

UITZENDING EN ZEGEN,
gevolgd door driemaal gezongen Amen.

_________________________________________________________________________________________________
Oproepje: onze zoon Frank is 18 jaar en gaat het komende schooljaar in Nijmegen scheikunde studeren. Wij gaan
zondags zelf altijd naar de Goede Herderkerk in Epe. Heeft of weet u misschien te huren woonruimte voor hem?
Hartelijke groet van Annet Rodijk uit Heerde, telefoon 06 -255 683 29, e-mail: 168annet@gmail.com.

