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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
Dit adres is ook te gebruiken om aan te geven dat u de brief en/of liturgie graag wekelijks digitaal toegezonden krijgt.

Dienst op zondag 22 december:
Voorganger en organist: zie orde van dienst
Ambtsdragers: Hendrik Jan Bosman en Geeske Dam
Collectes:
voor het algemene werk van de diaconie en voor de Protestantse Gemeente te Nijmegen.
Amnesty International: vandaag wordt er gebeden voor en na de dienst liggen er brieven om te versturen aan
– China: in 2017 verdween de Oeigoerse Tashpolat Tiyip, academicus en directeur van de universiteit van Xinjiang.
De autoriteiten veroordeelden hem in het geheim voor ‘separisme’: hij zou streven naar afscheiding van de Chinese
provincie Xinjiang. Na een oneerlijk proces werd hij veroordeeld tot de doodstraf met een proeftijd van twee jaar.
Deze twee jaren zijn voorbij. Waar hij wordt vastgehouden is niet bekend. Er zijn zorgen dat hij elk moment kan
worden geëxecuteerd.
– Iran: de 29-jarige Koerdische activiste Zahra Mohammadi leidt een organisatie die opkomt voor de rechten van
de Koerden in Iran. Dit is waarschijnlijk de reden waarom ze is opgepakt. Ze beschuldigden haar van
samenwerking met de Koerdische oppositiegroepen en dwongen haar een bekentenis af te leggen. Hoewel ze
dreigden om haar familieleden te arresteren, weigerde ze dit. Ze zit nog altijd vast.
– Pakistan: professor en mensenrechtenverdediger Muhammad Ismail heeft kritiek op het Pakistaanse leger en op
de behandeling van zijn dochter Gulalië, een bekende vrouwenrechtenactiviste. Zij is inmiddels het land ontvlucht
en heeft asiel aangevraagd in de VS. Sindsdien wordt de familie Ismail voortdurend in de gaten gehouden en lastig
gevallen. Meneer Ismail is, na één maand gevangen te hebben gezeten, op borgtocht vrijgelaten. Maar de
aanklachten “haat zaaien” en “onjuiste informatie via sociale media verspreiden” blijven staan. Hem hangt een
gevangenisstraf van zeven jaar boven het hoofd.
Collectedoelen Kerstmorgen:
De diaconale collecte zal dan zijn voor Kinderen in de Knel; specifiek voor het geven van licht aan kinderen in
Moldavië, het armste land van Europa. Er heerst grote werkloosheid en alcoholisme is een groot probleem. Veel
mensen proberen werk te vinden in het buitenland. Hun kinderen blijven alleen achter, krijgen niet de zorg die ze
nodig hebben maar zijn op zichzelf aangewezen. In het dagcentrum van Bethania, partnerorganisatie van Kerk in
Actie, krijgen deze kwetsbare kinderen naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding, een goede maaltijd en
psychosociale begeleiding. Hier kunnen zij weer gewoon kind zijn en krijgen ze de kans om over de door hun
thuissituatie opgelopen achterstanden heen te groeien.
En de tweede collecte op Eerste Kerstdag is bestemd voor de wijkkas. Uit de wijkkas betalen we de kopieerkosten
voor liturgieën, kaartjes voor lief en leed, maar ook de kaarsen die in deze tijd van het feest van het licht niet zijn
weg te denken. Ook de wijkkas kan uw bijdrage daarom goed gebruiken.
Eetcafé Nieuwe Stijl:
Graag attenderen wij u op het volgende Eetcafé, dat gepland is op donderdag 9 januari 2020, aanvang 18.45 uur.
Als gastspreker zal aanwezig zijn Mieke van den Brandt. Zij laat ons kennismaken met haar hobby welke inmiddels
haar passie is geworden, namelijk fotografie. Elke foto heeft een eigen verhaal in zich, aldus Mieke. Wij gaan het
horen! U bent van harte welkom, de inschrijflijst hangt in de hal.
Caroline Janssen-Fleury.

Rorate

- Dauwt, hemelen!
vierde zondag van de Advent
Protestantse Gemeente Nijmegen, Maranathakerk,
22 december 2019 | Voorganger Ds Henk Gols |
Organist Hannelore van der Woude
Orgelspel: bewerking op lied 437 van
Johann Th. Lemckert (*1940)
Welkom - allen staan - stilte - ontsteken van de tafelkaarsen

INTREDELIED 437 : 1,2,3,4 ‘Kom tot ons, scheur de
hemelen, Heer’
OPENINGSWOORDEN

In de naam van de Vader en de Zoon
en de heilige Geest. Amen.
Onze hulp is in de naam van de HEER,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
GEBED bij het aansteken van de adventskaars

Vier kaarsen zullen branden, het licht groeit vlam
voor vlam. Het houdt de nacht gevangen –totdat Hij
komt! Amen.

- Lied 437 : 5,6

PSALM

19 : 1,2 – over de komende messias

EPISTEL : Romeinen 1:1-7

Van Paulus, dienaar van Christus Jezus, geroepen tot
apostel en uitgekozen om het evangelie van God te verkondigen, dat al bij monde van zijn profeten in de heilige
geschriften is beloofd: het evangelie over zijn Zoon,
voortgekomen uit het nageslacht van David, aangewezen
als Zoon van God en door de heilige Geest bekleed met
macht toen hij, Jezus Christus, onze Heer, opstond uit de
dood. Hij heeft mij de genade geschonken apostel te zijn,
opdat ik omwille van hem aan alle volken gehoorzaamheid en geloof zou verkondigen – ook aan u, die geroepen
bent door Jezus Christus.
Aan allen in Rome, geliefden van God, geroepen om
zijn heiligen te zijn. Genade zij u en vrede van God, onze
Vader, en van de Heer Jezus Christus.
PSALM

24 : 5

EVANGELIE : Mattheüs 1:18-25

- Acclamatie: 466 : 6 ‘Rex gentium’
PREDIKING – Stilte

GROET

LOFZANG VAN MARIA

Allen zitten

KYRIE ELEISON

men niet meer heeft meegemaakt sinds Efraïm zich van
Juda afscheidde: de heerschappij van Assyrië.

& GLORIA

Laten wij de Heer om ontferming aanroepen
en zijn Naam prijzen,
want zijn barmhartigheid heeft geen einde.

157a

VOORBEDE
- Acclamatie: (368b)

- Aanroeping, besloten met 463 : 5,6,7,8
GEBED
- De gemeente bidt in stilte
- Gebed van de zondag
LEZING UIT DE PROFETEN : Jesaja 7:10-17
Uit het gesprek tussen de profeet Jesaja en koning
Achaz op de Bleekweg te Jeruzalem, ten tijde van een
dreigend militair treﬀen met de koning van Aram en de
koning van ‘Efraïm’ (het noordrijk Israël).

De HEER liet verder tegen Achaz zeggen: ‘Vraag om een
teken van de HEER, uw God, hetzij uit de diepte van het
dodenrijk hetzij uit de hoge hemel.’ Maar Achaz antwoordde: ‘Nee, ik zal geen teken vragen, ik zal de HEER
niet op de proef stellen.’ Toen antwoordde Jesaja: ‘Luister,
huis van David. Is het niet genoeg de mensen te tergen?
Moet u nu ook mijn God tergen? Daarom zal de Heer zelf
u een teken geven: de jonge vrouw is zwanger, zij zal
spoedig een zoon baren en hem Immanuel noemen. Boter
en honing zal hij eten, totdat hij in staat is om het kwade
te verwerpen en het goede te kiezen. Want voordat de
jongen in staat is om het kwade te verwerpen en het goede
te kiezen, zal het land van de beide koningen die u zo veel
angst inboezemen, ontvolkt zijn. En voor u, uw volk en
uw koningshuis zal de HEER een tijd laten aanbreken zoals

- Afsluiting van de voorbede (uit het Dienstboek)

God van Abraham, Isaak en Jacob, wij danken U
voor de woorden en tekenen die ons de dag aanzeggen dat uw koninkrijk komt. Wij danken U bovenal
om haar, uit wie het licht der wereld voor ons is gaan
schijnen: Maria, de gezegende onder de vrouwen.
Geef dat ook wij uw beloften waardig mogen zijn,
vandaag en alle dagen die komen. Amen.
ONZE VADER 369b
Mededelingen

INZAMELING VAN DE GAVEN
- Couplet van het projectlied voor de Advent
(zie bijlage)
Allen staan

LIED

444 ‘Nu daagt het in het oosten’

ZEGEN - Amen (431c)
Orgelspel: enkele partita's over ‘Christus, der ist mein Leben’
van Johann Pachelbell (1653-1706)

