ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG 25 AUGUSTUS 2019
Voorganger: ds. mw. Anneke de Vries ; pianist: Daniël van der Beek ; ambtsdragers: Hendrik Jan Bosman en Geeske
Dam. Collectes: voor de diaconale wijkkeuze Fietsen Alle Jaren, en voor de Protestantse Gemeente te Nijmegen.
Pianospel

GROET

WELKOM

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

Stilte - aansteken van de tafelkaarsen

Intredelied:

Lied 612 : 1 en 2

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
K: Hier zijn wij.
Samengekomen.
Groot of klein
samen of alleen
blij of verdrietig.
Kom in ons midden, God
en spreek tot ons –
dat wij opbloeien
in Uw grote liefde voor ons.
G: Amen
Zingen:

Lied 612 : 3

GEBED
SCHRIFTLEZING: Jesaja 5 : 1 - 4
Voor mijn geliefde wil ik zingen - het lied van mijn lief en
zijn wijngaard. Mijn geliefde had een wijngaard, gelegen
op vruchtbare grond. Hij bewerkte de grond, haalde de
stenen eruit en plantte een edele druivensoort. Hij
bouwde er een wachttoren, hakte ook een perskuip uit.
Hij verwachtte veel van zijn wijngaard, maar die bracht
slechts wrange druiven voort. Welnu, inwoners van Juda
en Jeruzalem, spreek recht tussen mij en mijn wijngaard.
Wat kon ik meer aan mijn wijngaard doen, wat heb ik te
weinig gedaan? Ik verwachtte zo veel van mijn
wijngaard, waarom bracht hij slechts wrange druiven
voort?
Zingen:

Lied 141 : 1

SCHRIFTLEZING: Lucas 13 : 6-9
Acclamatie:

Lied 339a “U komt de lof toe”

VERKONDIGING
Pianospel
Zingen:

Lied 657 : 1 en 4

Gemeente gaat zitten ; Overdracht van dienst

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

GEBED, VOORBEDEN,
acclamatie: Lied 367e “Heer onze God,
wij bidden U verhoor ons”
stil gebed,
gezamenlijk Onze Vader (tekst voor in Liedboek)

KYRIEGEBED
Zingen:

Psalm 150a : 1 – 4

MEDEDELINGEN, COLLECTES en pianospel
Zingen:

De kinderen steken hun kaarsen aan
en nemen het licht mee naar de nevendienst.

Lied 422 : 1 – 3

UITZENDING EN ZEGEN, drie maal gezongen Amen.

______________________________________________________________________________________________________
Fietsen Alle Jaren is bedoeld voor Nijmegenaren die niet meer goed ter been zijn. Het zijn meestal ouderen, die thuis of in een
verzorgingshuis wonen. Zij kunnen een gratis ritje door Nijmegen en omgeving maken in een riksja. Degenen die meegaan
geven zelf aan waar ze die morgen of middag naartoe willen. Zich aanmelden voor een ritje gaat via het e-mailadres
fietsenallejarennijmegen@gmail.com
Er zijn geen berichten voor een nieuwsbrief ingezonden, daarom even alleen herinnering aan de belangrijkste gebeurtenissen:
- vanmiddag 15.00-16.00 uur Concert van vocaal ensemble Cantodoro.
- 8 september Startzondag; in de hal hangt een lijst om op te geven wat u voor de lunch op die dag mee zal brengen.
Voor wie de aankondigingen hiervan gemist heeft: de nieuwsbrieven zijn terug te lezen via de website van onze kerk, zie
onderaan http://www.maranathakerk-nijmegen.nl/vieringen/mee-terugluisteren

