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Steenbokstraat 86
6531 TH Nijmegen

Nr. 373, 18 augustus 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 van Schrift en Tafel op zondag 18 augustus:
Voorganger en organist: zie liturgie
Ambtsdragers: Roelf Groenhuis en Désirée Schalk
Collectes:
voor de Bed, Bad & Broodvoorziening en voor de Protestantse Gemeente te Nijmegen.
Uitgeprocedeerde vluchtelingen in Nijmegen ontvangen onderdak, voeding en begeleiding in hun
procedure, maar de overheid geeft geen subsidie voor wekelijks een klein beetje leefgeld. De eerste collecte
gebruikt onze diaconie - die intensief bij hen betrokken is - om daarin te kunnen voorzien.
Volgende week zondag:
De diaconale collecte is dan voor de sectiekeuze, en die is deze keer gevallen op het project “Fietsen alle jaren
Nijmegen”. Met een riksja kunnen ouderen en mensen die niet meer goed ter been zijn toch rond onze stad fietsen.
Uitnodiging voor zondagmiddag 25 augustus:
De kerkelijke buurtkontaktgroep Hazenkamp (nr. 3) nodigt u allen graag uit voor het concert volgende week
zondagmiddag van 15.00 -16.00 uur in de Maranathakerk. Na de uitvoering kunnen we samen nagenieten en
elkaar ontmoeten onder het genot van een kopje thee of koffie. 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
Vanuit de Commissie 2020:
Graag informeren we over de Startzondag op 8 september a.s. De dienst op deze zondag wordt georganiseerd
door de Commissie 2020. We sluiten ons aan bij het landelijk thema: "Een goed verhaal". De Bijbel - waaruit we
elke zondag lezen - staat vol goede verhalen. Het ligt dus voor de hand dat hier onze inspiratiebron ligt. We streven
ernaar om ook u/jou in deze dienst aan het woord te laten. Het is een dienst zonder predikant als voorganger en
toch speelt ds. Rainer Wahl deze ochtend een rol. Na de dienst gaan we naar de "kerktuin" waar we met elkaar
koffie, thee of limonade drinken. Vervolgens vinden er boeiende activiteiten plaats en lunchen we gezamenlijk.
U wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen en iets mee te nemen voor de lunch waar we met elkaar van
kunnen genieten. In de hal hangt een lijst waarop u kunt aangeven wat u deze zondag meeneemt voor de lunch.
We hopen er een inspirerende startzondag van te maken als beginpunt van een mooi kerkelijk seizoen.
Tevens laten we u weten dat we als Commissie 2020 zijn uitgenodigd door de visitatoren om met hen het gesprek
te voeren en onze visie te geven op de toekomst van de kerkgemeenschap in Nijmegen. Dit gesprek heeft
plaatsgevonden op dinsdag 13 augustus jl.
Hartelijke groeten, Liesbeth Smallegange.
Kamer voor onze zoon:
De familie Rodijk uit Heerde is op zoek naar een kamer in Nijmegen voor hun zoon Frank (18 jaar), die aan de
Radbouduniversiteit scheikunde gaat studeren. Wie kan hierbij helpen? Reacties graag naar 06 - 57 24 81 07 of
j.rodijk@hccnet.nl

9e zondag van de zomer

De heilige Schrift
LEZING UIT DE PROFETEN: Jeremia 23:23-29

Maranathakerk, 18 augustus 2019
Voorganger Ds Henk Gols
Organist Hannelore van de Woude

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

Intrede
LIED

287 : 1,2,3 ‘Rond het licht dat leven doet’

DE TOENADERING

In Onze hulp is in de Naam van de HEER,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Hoor ons aan, Eeuwige God,
hoor naar ons bidden!
Gij die ons hart aanziet,
Gij die onze diepten peilt,
blijf ons niet verborgen!
Wij herkenden U niet,
wij zochten onszelf.
Gij, Heer, vergeef ons!
Doe ons herleven
en maak ons weer nieuw,
geef ons uw genade!
Breng ons in het reine
met U en met elkaar.
Zegen ons met vrede
en laat lichten uw aangezicht.
Lied 281 : 1,6,10 ‘Wij zoeken hier uw aan‐
gezicht’

Ben ik alleen een God van dichtbij, ben Ik niet
ook een God van ver?—spreekt de HEER. Als
iemand zich verbergt, zou Ik hem dan niet
zien?—spreekt de HEER. Ben Ik niet overal, in de
hemel en op aarde?—spreekt de HEER.
Ik heb gehoord wat voor leugens die profeten
in mijn naam verkondigen. Ze roepen: “Een
droom! Ik heb een droom gehad!” Hoe lang nog
zullen die leugenachtige profeten, die zichzelf
een rad voor ogen draaien, doorgaan? Hoe lang
nog zijn ze eropuit om met de dromen die ze
elkaar vertellen mijn volk mijn naam te laten
vergeten, zoals hun voorouders mijn naam door
Baäl zijn vergeten? Een profeet die droomt, vertelt niet meer dan een droom, maar wie mijn
woorden kent, geeft mijn woorden betrouwbaar
weer.
Wat heeft stro met graan gemeen?—spreekt
de HEER. Is mijn woord niet als een vuur, als een
hamer die een rots verbrijzelt?—spreekt de HEER.
PSALM

12

EVANGELIE

- Lezing: Lucas 12:49-56
- 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.
PREDIKING — Stilte
ZONDAGSLIED

319 : 2,3,4

‘Alles wat er staat geschreven’
GEBED
De gemeente bidt in stilte

De Maaltijd van de Heer

Gebed van de zondag

…
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.

VOORBEDE

- Acclamatie: (367b)

Allen zitten

Mededelingen
INZAMELING VAN DE GAVEN
De gaven van de gemeente worden naar de Tafel
gedragen.

Allen staan

TAFELGEBED

- Na de instellingswoorden: (407a)

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.
- De grote lofzegging
- Heilig (404e):

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 om brood en wijn te
ontvangen.
SLOTGEBED

… door Christus, onze Heer.
Amen.

Wegzending en zegen
Allen staan

LIED

378 ‘Sterk, Heer, de handen tot uw dienst’

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

