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Nr. 383, 1 december 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 malen vóór vrijdag 14.00 uur naar nieuwsbriefpgnstad@hotmail.com

Dienst op zondag 1 december:
Voorganger: ds. mw. Conny van den Berg
Organist:
Arjen Uittenbogaard
Ambtsdragers: Hendrik Jan Bosman en Geeske Dam
Collectes:
voor Stichting Gast die asielzoekers in nood in Nijmegen en omgeving helpt en voor de Protestantse
Gemeente te Nijmegen. De overheid zet vluchtelingen op straat, al zijn ze ziek of getraumatiseerd.
Stichting Gast helpt hen met woonruimte, voedsel en advies en maakt zich sterk voor een humaan asielbeleid. De
stichting krijgt geen subsidie en is daarom afhankelijk van de inzet van vrijwilligers en donaties.
Volgende week:
De Onderwegdienst op 8 december is georganiseerd door de leiding van de kindernevendienst. Iedereen, van jong
tot oud, wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn!
Sparen voor koffie:
Net als vorige jaren is er weer een inzamelactie van koffie- en theepunten van Douwe Egberts, die op alle soorten
DE-koffie en op Pickwickthee zitten. Hiervoor krijgt de Voedselbank Nijmegen-Overbetuwe van Douwe Egberts per
500 punten een pak koffie voor haar klanten. Koffie is een luxeproduct voor hen en de voedselbank kan dit maar
zelden in hun pakket stoppen. Vorig jaar konden ze door deze samen met de Lionsclub georganiseerde actie aan
ieder adres vier keer een pak koffie geven. Alle punten worden op 6 januari verzameld in de voedselbankloods.
Een groep vrijwilligers gaat ze tellen, maar dat werk wordt minder omslachtig als de bonnetjes gebundeld (per 500
bijvoorbeeld) aangeleverd worden. Er staan ook inzameldozen in diverse supermarkten. Spaart u mee?
Kerstpakketten:
Voor wie het nog niet gemerkt heeft: de actie om feestelijke kerstpakketten samen te stellen voor een klant van de
voedselbank, een vluchteling, of een gezin in moeilijke omstandigheden is bezig. Bij de diaconietafel kunt u een
doos en folder meekrijgen en worden uw naam + doosnummer genoteerd. De laatste inleverdag is 15 december.
Afscheid van Jan de Baat:
Meer dan een halve eeuw heeft "meneer de Baat" de kerk in Nijmegen gediend. Eerst bij De Keet, toen bouw van de
Pauluskerk en daarna bouw van de Maranathakerk. Vandaag neemt hij afscheid omdat hij verhuist naar zijn dochter
in Ede. Wij danken hem voor zijn trouw, kundige inzet en liefde voor onze gemeente en wensen hem het beste toe.
Matteüs 24 : 29-44
Meteen na de verschrikkingen van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven, de
sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar
worden dat de komst van de Mensenzoon aankondigt, en alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de borst
slaan als ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister. Dan zal hij zijn
engelen uitzenden, en onder luid bazuingeschal zullen zij zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeenbrengen, van het
ene uiteinde van de hemelkoepel tot het andere. Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad
schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat alles ziet, dat het einde nabij is. Ik
verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren. Hemel en aarde zullen
verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen. Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen
aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het. Zoals het was in de dagen van Noach, zo
zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt. Want zoals men in de dagen voor de vloed alleen maar bezig was met eten
en drinken, met trouwen en uithuwelijken, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, en zoals men niet wist dat
de vloed zou komen, totdat die kwam en iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt. Dan
zullen er twee op het land aan het werk zijn, van wie de een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten. Van
twee vrouwen die samen aan de molen draaien, zal de ene worden meegenomen en de andere achtergelaten.
Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt. Besef wel: als de heer des huizes had
geweten in welk deel van de nacht de dief zou komen, dan zou hij wakker gebleven zijn en niet in zijn huis hebben laten
inbreken. Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.

MARANATHAKERK, ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG 1 DECEMBER 2019, 9.30 UUR
Orgelspel

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

WELKOM
GROET
Stilte - aansteken tafelkaarsen
Intredelied:

Lied 601

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: Wij wachten op de koning
die ons de vrede brengt,
ontsteken onze lampen
totdat Hij komt!
AANSTEKEN 1STE ADVENTKAARS
Vier kaarsen zullen branden.
Het licht groeit vlam voor vlam.
Het houdt de nacht gevangen
totdat Hij komt!
Het vuur van onze vreugde,
de gloed van ons gezang
zal niet meer kunnen doven
totdat Hij komt!
Wij wachten op de koning;
zijn ster is al gezien.
Vol vrede is de morgen
wanneer Hij komt!
G: Amen
Zingen:

Lied 435 : 1, 2 en 3

Gemeente gaat zitten ; Overdracht van dienst

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

GEBED
SCHRIFTLEZING: Jesaja 2 : 1-5
Dit zijn de woorden van Jesaja, de zoon van Amos; het
visioen dat hij zag over Juda en Jeruzalem.
Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de
HEER rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger
dan alle bergen. Alle volken zullen daar samenstromen,
machtige naties zullen zeggen:
‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER, naar de
tempel van Jakobs God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg
wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen.’
Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt
de HEER. Hij zal rechtspreken tussen de volken,
over machtige naties een oordeel vellen.
Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun
speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard
trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten
wat oorlog is. Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij
leven in het licht van de HEER.
Zingen:

Lied 455 : 1 en 2

SCHRIFTLEZING: Matteüs 24 : 29-44 (tekst z.o.z.)
Acclamatie:

Lied 458a

VERKONDIGING
Orgelspel
Zingen:

Lied 460 : 1, 2, 4, 5 en 6

GEBED, VOORBEDEN,
acclamatie: Lied 368a
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

KYRIEGEBED

Slotlied:

Zingen:

Psalm 149 : 1 en 3

Zingen met de kinderen: Projectlied vers 1 (zie los blad)
Lied 422

UITZENDING EN ZEGEN, driemaal gezongen Amen.

