ORDE VAN DIENST MARANATHAKERK,
ZONDAG 12 JULI 2020
Voorgangers: Margreeth Vogelezang, Wil van
Laarhoven, ds. Marije Soethout ; organist: Hannelore
van der Woude ; taakdragers: Mieke van den Brandt
(ouderling), Floris van Tilburg (techniek).
Collectes: voor het algemene diaconale werk en voor de
Protestantse Gemeente te Nijmegen.

Orgelspel
WELKOM - stilte - aansteken van de tafelkaarsen
Intredelied 280 : 1, 2, 3 en 4
1 De vreugde voert ons naar dit huis,
waar ’t woord aan ons geschiedt.
God roept Zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.
2 Dit huis van hout en steen, dat lang,
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt,
van wie zijn voorgegaan.
3 Dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?
4 Zal dit een huis, een plaats zijn waar,
de hemel open gaat,
waar Gij ons met Uw eng’len troost,
waar Gij U vinden laat?
OPENINGSWOORDEN
O: Wij zijn samengekomen in de Naam van
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
G: Amen

BEMOEDIGING

Lied 305 “Alle eer en alle glorie”

O: Onze hulp is in de Naam van de Heer
G: die hemel en aarde gemaakt heeft
O: die trouw blijft tot in eeuwigheid
G: en het werk van Zijn hand niet loslaat

1 Alle eer en alle glorie geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden
uitroept over ons bestaan.
Aangezicht vol van licht,
zie ons vol ontferming aan!

GEBED VAN TOENADERING
Hier zijn wij God, uw kinderen,
Soms voelen we ons verloren
In deze grote wereld,
Soms zijn we elkaar kwijt.
Breng ons bij elkaar,
Bescherm ons door uw liefde.
G: Amen
Lied 280 : 5, 6 en 7
5 Onthul ons dan Uw aangezicht,
Uw naam, die met ons gaat
en heilig ons hier met Uw licht,
Uw voorbedachte raad.
6 Vervul ons met een nieuw verstaan
van ’t woord, waarin Gij spreekt
en reik ons zelf als leeftocht aan
het brood, dat Gij ons breekt.
7 Dit huis slijt met ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht,
die wie hier schuilen verder leidt,
tot alles is volbracht.
Gemeente gaat zitten
V: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen
en Zijn naam prijzen
G: want Zijn barmhartigheid heeft geen einde
KYRIEGEBED

2 Alle eer en alle glorie geldt de Zoon,
de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!
3 Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!
GROET

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

GEBED
SCHRIFTLEZING: Jesaja 55: 6 – 13
Zoek de HEER nu hij zich laat vinden, roep hem terwijl
hij nabij is. Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten,
laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien.
Laat hij terugkeren naar de HEER, die zich over hem zal
ontfermen; laat hij terugkeren naar onze God, die hem
ruimhartig zal vergeven. Mijn plannen zijn niet jullie
plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt
de HEER. Want zo hoog als de hemel is boven de aarde,
zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven, en mijn
plannen jullie plannen. Zoals regen of sneeuw
neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert
zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te
bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te

zaaien en brood om te eten – zo geldt dit ook voor het
woord dat voortkomt uit mijn mond: het keert niet
vruchteloos naar mij terug, niet zonder eerst te doen
wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied. Vol vreugde
zullen jullie uittrekken en in vrede zul je huiswaarts
keren. Bergen en heuvels zullen je juichend begroeten,
en alle bomen zullen in de handen klappen.
Doornstruiken maken plaats voor cipressen, distels
voor mirtenstruiken. Zo zal de HEER zich roem
verwerven, het is een eeuwig en onvergankelijk teken.

Psalm 65 : 1, 5 en 6
1 De stilte zingt U toe, o Here, in uw verheven oord.
Wij zullen ons naar Sion keren
waar Gij ons bidden hoort.
Daar zal men, Heer, tot U zich wenden,
tot U komt al wat leeft,
tot U, o redder uit ellende,
die alle schuld vergeeft.
5 Gij komt het dorre land doorschrijden
met water uit uw beek
en tot een rijke oogst bereiden,
uw voetstap maakt het week.
Gij druipt uw zegen in de voren,
Gij roept het kiemend graan;
zo wordt het brood voor ons geboren
waar Gij zijt voorgegaan.
6 Gij kroont het jaar van uw genade.
Waar Gij getreden zijt
tooit de woestijn zich met een wade,
de heuvels zijn verblijd.
De weidegrond is wit van schapen,
het dal van koren blond.
Dit is het land door U geschapen,
uw lof schalt in het rond.
SCHRIFTLEZINGEN: Mattheüs 13: 1-9 en 18-23
Die dag verliet Jezus het huis en ging aan de oever van

het meer zitten. Er kwam een grote mensenmassa om
hem heen staan, en daarom ging hij in een boot zitten,
terwijl de menigte op de oever bleef. Hij sprak hen
uitvoerig toe en vertelde gelijkenissen: ‘Iemand ging
eens naar zijn land om te zaaien. Tijdens het zaaien viel
een deel van het zaad op de weg, en er kwamen vogels
die het opaten. Een ander deel viel op rotsachtige
grond, waar maar weinig aarde was, en het schoot
meteen op omdat het niet diep in de grond kon
doordringen. Toen de zon opkwam verschroeide het,
en omdat het geen wortel had droogde het uit. Weer
een ander deel viel tussen de distels, en toen die
opschoten verstikten ze het zaaigoed. Maar er viel ook
wat zaad in goede grond, en dat bracht vrucht voort,
deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels
dertigvoudig. Laat wie oren heeft goed luisteren!’
Hoor en begrijp dan nu de gelijkenis van de zaaier: bij
ieder die het woord van het koninkrijk hoort maar het
niet begrijpt, komt hij die het kwaad zelf is en rooft wat
hun in het hart is gezaaid; bij hen is op de weg gezaaid.
Het zaad dat op rotsachtige grond is gezaaid, dat zijn zij
die het woord horen en het meteen met vreugde in
zich opnemen. Het schiet echter geen wortel in hen,
oppervlakkig als ze zijn. Worden ze vanwege het woord
beproefd of vervolgd, dan houden ze geen ogenblik
stand. Het zaad dat tussen de distels is gezaaid, dat zijn
zij die het woord horen, maar bij wie de zorg om het
dagelijkse bestaan en de verleiding van de rijkdom het
woord verstikken, zodat het zonder vrucht blijft. Het
zaad dat in goede grond is gezaaid, dat zijn zij die het
woord horen en begrijpen. Zij dragen dan ook rijkelijk
vrucht, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels
dertigvoudig.’

dan het rijpe graan in de aar. Maar zo gauw het graan
het toelaat, slaat hij er de sikkel in, omdat het tijd is
voor de oogst.’

Lied 313 : 1, 2 en 5
1 Een rijke schat van wijsheid
schonk God ons in zijn woord.
Heb moed, gij die op reis zijt,
want daarmee kunt gij voort.
Gods woord is ons een licht,
en elk die in vertrouwen daarnaar zijn leven richt,
die zal erin aanschouwen des Heren aangezicht.
2 God opent hart en oren, opdat wij in geloof
zijn roepstem zouden horen,
voor andere stemmen doof.
Gods woord gordt mensen aan,
om zonder te versagen het smalle pad te gaan
en stil het kruis te dragen achter hun Heiland aan.
5 O Gij die wilt ontmoeten wie vragen naar uw wil,
zie hoe wij aan uw voeten zitten en luist´ren stil.
Geef dat tot U, o Heer,
’t woord van uw welbehagen
niet ledig wederkeer’,
maar dat het vrucht mag dragen,
uw grote naam ter eer.
VERKONDIGING
Orgelspel
Lied 422 “Laat de woorden die we hoorden”

Marcus 4: 26 – 29
En hij zei: ‘Het is met het koninkrijk van God als met
een mens die zaad uitstrooit op de aarde: hij slaapt en
staat weer op, dag in dag uit, terwijl het zaad ontkiemt
en opschiet, ook al weet hij niet hoe. De aarde brengt
uit zichzelf vrucht voort, eerst de halm, dan de aar, en

1 Laat de woorden die we hoorden
klinken in het hart.
Laat ze vruchten dragen alle, alle dagen
door uw stille kracht.

2 Laat ons weten, nooit vergeten
hoe U tot ons spreekt :
sterker dan de machten zijn de zwakke krachten,
vuur dat U ontsteekt.

3 Ga met God en Hij zal met je zijn
in zijn liefde je bewaren
in de dood je leven sparen
Ga met God en Hij zal met je zijn

3 Laat ons hopen, biddend hopen,
dat de liefde wint. Wil geloof ons geven
dat door zo te leven hier Gods rijk begint.

4 Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn

DANKGEBED EN VOORBEDEN
… daarom bidden we U
G: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons
stil gebed,
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben
vergeven wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen.
MEDEDELINGEN
Lied 416 “Ga met God”
1 Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
2 Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn

UITZENDING EN ZEGEN
gesproken Amen.
Bericht van het Moderamen over de fysieke diensten:
Op zondag 12 juli wordt opnieuw in de Ontmoetings- en
de Maranathakerk een dienst met gemeenteleden
gehouden. Daarnaast blijft de eredienst digitaal
uitgezonden worden, in beide kerken. Vorige week
zondag was er voor het eerst na de periode van lockdown weer een fysieke dienst. Met het verplichte
protocol in gedachten kan de conclusie worden
getrokken dat het verloop van die diensten – de
binnenkomst, een plaatsje vinden en het vertrek uit het
gebouw – naar volle tevredenheid van alle
organisatoren is gebeurd. De mensen waren
gedisciplineerd en het verbod op gemeentezang werd
goed nagevolgd, hoe jammer en ongemakkelijk dit ook
was. Het Moderamen/Crisisteam is dan ook zeer
tevreden en heeft de overtuiging dat met diezelfde
discipline komende zondagen weer goede diensten
kunnen worden gehouden.
Wel is en blijft het nodig om u en eventueel uw
gezinsleden aan te melden, mocht u van plan zijn de
eredienst bij te bijwonen.
Voor de dienst in de Ontmoetingskerk (aanvang: 10:30
uur) kunt u dat doen via:
- e-mail: aanmelden@ontmoetingskerk.net
- of telefoon: 024-3441446

Voor de dienst in de Maranathakerk (aanvang 09:30
uur) kunt u dat doen via:
- e-mail: koster@maranathakerk-nijmegen.nl
- of telefoon: 024 - 355 45 20
Protocol voor beide kerken:
Mensen uit de risicogroepen (o.a. mensen van 70+)
wordt gevraagd goed te overwegen om bij de dienst al
dan niet aanwezig te willen zijn, misschien is het
verstandiger om nog even niet te komen.
Een aantal regels om het verloop in goede banen te
leiden:
 Was goed de handen voor naar de kerk te komen;
 Volg de aanwijzingen van de coördinator;
 Houd te allen tijde 1,5 meter afstand in acht;
 Huisgenoten mogen bij elkaar zitten;
 Er is geen vooralsnog koffiedrinken na de dienst;
 Probeer zo min mogelijk gebruik te maken van de
toiletten.
Nu de hectiek van de corona-crisis momenteel over
haar hoogtepunt heen is – en daarom geen wekelijkse
berichten van het Moderamen/Crisisteam meer
noodzakelijk zijn – zal De Omroeper niet meer als ‘crisisnieuwsbrief’ verschijnen. De Zondagsbrief voor de
Sectie Dukenburg-Lindenholt en het Nieuwsbericht voor
de Sectie Stad nemen de berichtgeving over de
wekelijkse vieringen en liturgie weer geheel voor hun
rekening.

Vakantie pastores zomer 2020:
- ds. Marije Soethout:
13 juli t/m 27 juli 2020;
- kerkelijk werker Marije Klijnsma:
13 juli t/m 3 augustus;
- Interim-predikant ds. Rainer Wahl:
27 juli t/m 9 augustus.
Gerbrand Hoek, scriba

