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Steenbokstraat 86
6531 TH Nijmegen

Nr. 371, 28 juli 2019

 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
en dit adres kunt u tevens gebruiken om aan te geven dat u de brief graag wekelijks digitaal toegezonden krijgt.

Dienst op zondag 28 juli 2019:
Voorganger: ds. mw. Conny van den Berg
Organist:
Hannelore van der Woude
Ambtsdragers: Désirée Schalk en Hetty Jongepier
Collectes:
voor het algemene werk van de Diaconie en voor de Protestantse Gemeente te Nijmegen.
Geen dienst Maranathakerk 11 augustus:
Op zondag 11 augustus is er een gezamelijke kerkdienst in de Ontmoetingskerk. De voorganger is ds. Rainer Wahl
en de dienst begint om 10.30 uur. Wij hebben daarom die zondag geen protestantse dienst in de Maranathakerk.
Tijdelijk geen diensten live mee te luisteren:
Door een technische storing bij de provider is het momenteel niet mogelijk via internet rechtstreeks naar onze
kerkdiensten te luisteren. Hopelijk is het probleem volgende week verholpen.
Uitnodiging voor zondagmiddag 25 augustus:
De kerkelijke buurtkontaktgroep Hazenkamp (nr. 3) nodigt u allen graag uit voor een concert op 25 augustus a.s.
van 15.00 -16.00 uur in de Maranathakerk aan de Steenbokstraat. Na de uitvoering is er gelegenheid elkaar te
ontmoeten onder het genot van een kopje thee of koffie en samen na te genieten. Vrienden zijn natuurlijk ook van
harte welkom. De toegang is gratis. Als blijk van waardering zijn geldelijke bijdragen welkom, die ten goede komen
aan de kerk!
Het concert wordt gegeven door het Nijmeegs Vocaal Ensemble “Cantodoro” en het thema is “Tussen Luther en
Latijn”, wat muziek uit de zestiende eeuw omvat. De uit te voeren werken worden door Jan Groos kort toegelicht en
in hun historisch perspectief geplaatst. De 4-stemmige liederen worden à capella door 4 zangers en 4 zangeressen
uitgevoerd. Voor meer informatie kunt u terecht bij de contactpersoon van de buurtgroep: Lucy Kurstjens, tel. 02435 54 429 of per e-mail: lucykurstjens@glazenkamp.net

ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG 28 JULI 2019
WELKOM
Stilte - aansteken van de tafelkaarsen
Intredelied:

Psalm 138 : 1, 2 en 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
Lieve God,
dank u wel voor deze nieuwe dag,
voor het licht van de zon en voor elkaar.
Het is fijn,
dat we hier samen kunnen komen in uw huis.
Geef ons alstublieft een goed uur
hier in de kerk en in de nevendienst.
Help ons nu achter ons te laten wat niet goed was
zodat we straks met ons mee kunnen nemen
waar we blij en gelukkig van worden,
wijzelf en alle mensen om ons heen.
G: Amen
Zingen:

Lied 218 : 1, 2, 3, 4 en 5

Gemeente gaat zitten ; Overdracht van de dienst

onschuldigen het leven benemen? Misschien dat er in die
stad vijftig onschuldigen zijn. Zou u die dan ook uit het
leven wegrukken en niet de hele stad vergeving schenken
omwille van die vijftig onschuldige inwoners? Zoiets kunt u
toch niet doen, hen samen met de schuldigen laten
omkomen! Dan zouden schuldigen en onschuldigen over
één kam worden geschoren. Dat kunt u toch niet doen! Hij
die rechter is over de hele aarde moet toch rechtvaardig
handelen?’ De HEER antwoordde: ‘Als ik in Sodom vijftig
onschuldigen aantref, zal ik omwille van hen de hele stad
vergeving schenken.’ Hierop zei Abraham: ‘Nu ik eenmaal
zo vrij ben geweest de Heer aan te spreken, hoewel ik niets
dan stof ben: stel dat er aan die vijftig onschuldigen vijf
ontbreken, zou u dan toch vanwege die vijf de hele stad
verwoesten?’ ‘Nee,’ antwoordde hij, ‘ik zal haar niet
verwoesten als ik er vijfenveertig aantref.’ Opnieuw sprak
Abraham hem aan: ‘Stel dat het er maar veertig zijn.’ ‘Dan
zal ik het niet doen omwille van die veertig.’ Toen zei hij:
‘Ik hoop dat u niet kwaad wordt, Heer, wanneer ik het
waag door te gaan: stel dat het er maar dertig zijn.’ ‘Ik zal
het niet doen als ik er dertig aantref.’ Hierop zei hij: ‘Ik ben
zo vrij de Heer opnieuw aan te spreken: stel dat het er
maar twintig zijn.’ ‘Dan zal ik de stad niet verwoesten
omwille van die twintig.’ Abraham zei: ‘Ik hoop dat u niet
kwaad wordt, Heer, wanneer ik het nog één keer waag iets
te zeggen: stel dat het er maar tien zijn.’ ‘Dan zal ik haar
niet verwoesten omwille van die tien.’ Zodra de HEER zijn
gesprek met Abraham had beëindigd, ging hij weg. En
Abraham keerde terug naar de plaats waar hij woonde.

Zingen:

Lied 647 : 1, 2, 3 en 4

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

SCHRIFTLEZING: Lucas 11 : 1-13

KYRIEGEBED

VERKONDIGING

Zingen:

Lied 869 : 1, 4 en 6

GROET

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

GEBED
SCHRIFTLEZING: Genesis 18 : 20-33
Daarom zei de HEER: ‘Er zijn ernstige beschuldigingen geuit
tegen Sodom en Gomorra, hun zonden zijn ongehoord
groot. Ik zal ernaartoe gaan om te zien of de klachten die ik
over hen heb gehoord gegrond zijn en zij verwoesting over
zich hebben afgeroepen. Dat wil ik weten.’ Toen gingen de
twee mannen weg, naar Sodom, terwijl Abraham bij de
HEER bleef staan. Abraham ging dichter naar hem toe en
vroeg: ‘Wilt u dan behalve de schuldigen ook de

Acclamatie:

Lied 339g

Orgelspel
Zingen:

Lied 370 : 1, 2 en 3

GEBED, VOORBEDEN,
acclamatie: Lied 368h
stil gebed,
gezamenlijk Onze Vader (tekst voor in Liedboek)
MEDEDELINGEN, COLLECTES en orgelspel
Zingen:

Lied 422 : 1, 2 en 3

UITZENDING EN ZEGEN, driemaal gezongen Amen.

