DIENST OP 6 OKTOBER 2019, 3E ZONDAG VAN DE HERFST, MARANATHAKERK NIJMEGEN
Voorganger: ds. mw. P. Kamper ; organist: Hannelore van der Woude ; ambtsdragers: Désirée Schalk en Hetty Jongepier.
Collectes: voor de wederopbouw van Syrië, en voor Kerk en Israël.
Kerken in Syrië helpen de lokale gemeenschap met psychologische en sociale hulp en bieden steun bij het volgen van
een opleiding en/of het starten van een eigen bedrijfje.
Het is vandaag Israëlzondag. De Protestantse Kerk onderstreept haar verbondenheid met Israël door gesprekken in
plaatselijke gemeenten met en over onze Joodse wortels te steunen met inspiratiematerialen, ontmoetingsdagen, het
tijdschrift Kerk & Israël Onderweg en een internetproject.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orgelspel
SCHRIFTLEZING: Habakuk 3: 1-3, 16-19
Gebed van de profeet Habakuk. Als een klaaglied.
HEER, ik heb uw aankondiging gehoord. Voor wat u gaat
WELKOM
doen, HEER, heb ik ontzag. Breng het in deze tijd tot
stand, maak het in deze tijd bekend, maar toon uw
Moment van stilte, aansteken tafelkaarsen
mededogen als het tumult losbarst. God komt uit
Teman, de Heilige komt uit de bergen van Paran. Zijn
Zingen:
Lied 711b - Psalm 121: 1, 2 - Lied 711b
glorie straalt aan de hemel, de aarde is vol van zijn roem.
Ik hoorde dit alles en ik beefde vanbinnen, ik vernam het
BEMOEDIGING
en mijn lippen trilden. Mijn botten werden aangevreten,
A: Onze hulp is in de naam van de HEER
ik stond te trillen op mijn benen, wachtend op de dag
G: die hemel en aarde gemaakt heeft
van het onheil, de dag dat u optrekt tegen het volk dat
A: Die trouw blijft tot in eeuwigheid
ons aanviel. Al zal de vijgenboom niet bloeien, al zal de
G: en niet loslaat het werk van Zijn handen
wijnstok niets voortbrengen, al zal de oogst van de
olijfboom tegenvallen, al zal er geen koren op de akkers
GEBED VAN TOENADERING
staan, al zal er geen schaap meer in de kooien zijn en
K: O Heer,
geen rund meer binnen de omheining – toch zal ik
wij lopen alle kanten op
juichen voor de HEER, jubelen voor de God die mij redt.
en raken zomaar de weg kwijt.
God, de HEER, is mijn kracht, hij maakt mijn voeten snel
Maar nu
als hinden, hij laat mij over mijn bergen gaan.
zijn wij gekomen naar uw huis
om gevonden te worden
Zingen:
Lied 156: 1, 2
door U, die ons zoekt, altijd.
G: Amen.
SCHRIFTLEZING: Lukas 17 :1-10

Zingen:

Lied 217: 1, 2 cantorij, 3

Gemeente gaat zitten ; Overdracht van de dienst

GROET
V: Genade zij u en vrede
van God, onze Vader en onze Heer,
Jezus Christus, door de Heilige Geest,
G: Amen.
KYRIEGEBED
responsie

Lied 301g driemaal

Glorialied:

Psalm 95: 1, 2 cantorij, 3

Zingen:

Lied 145a 1x cantorij, 1x allen

VERKONDIGING
Orgelspel
Zingen:

Lied 910: 1, 2, 4

GEBED, VOORBEDEN
acclamatie:
Lied 301g
stil gebed,
gezamenlijk
Onze Vader (tekst voorin Liedboek)
MEDEDELINGEN, COLLECTES, orgelspel

De kinderen steken hun kaarsen aan en
gaan met het licht naar de nevendienst

Zingen (staande): Lied 415

GEBED

ZEGEN, gevolgd door driemaal gezongen Amen.

- Weet u dat de Steenbokstraat officiële fietsstroken gekregen heeft en er daarom niet meer langs de weg mag worden
geparkeerd? De koster heeft het met de wijkagent besproken, maar het is voortaan verboden!
- Weet u dat vandaag de Rugzakjesactie begint? Wie mee wil doen kan na afloop van de dienst een rugzak en flyer bij de
diaconietafel halen, en die deze maand gevuld met schoolspullen weer inleveren. De kerstman brengt ze naar een klas
kinderen in een van de armste scholen in het grensgebied tussen Roemenië, Hongarije en Oekraïne.

