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 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
Dit adres dient tevens om u aan te melden wanneer u de brief graag wekelijks digitaal toegezonden krijgt.

Dienst op zondag 13 oktober, voorbereid en uitgevoerd door leden van de cantorij
Organist:
Jenneke van de Streek
Collectes:
voor de Voedselbank en voor het Jeugdwerk van de Protestantse Gemeente te Nijmegen.
Veel enthousiaste vrijwilligers maken het werk van de Voedselbank Nijmegen-Overbetuwe mogelijk
om de adressen die zonder hen niet dagelijks te eten hebben te kunnen voorzien, maar er is ook veel geld nodig.
Het is een hele uitdaging om inspirerende en aantrekkelĳke activiteiten te organiseren voor kinderen en jongeren.
Goede materialen en werkvormen zĳn daarbĳ het allerbelangrĳkst. De Protestantse Kerk wil dit jeugdwerk goed
ondersteunen, want juist hiermee wordt het geloof doorgegeven. Daarvoor is onze bijdrage in de tweede collecte.
Volgende week zondag:
Op 20 oktober zal er tijdens en na de dienst aandacht zijn voor schrijfacties namens Amnesty International.
Vanaf die dag zullen de achterste drie rijen stoelen in de kerk afgesloten zijn, waardoor de zitplaatsen naar voren
beter worden benut.
Dankdag:
Woensdag 6 november is het ‘Dankdag voor gewas en arbeid’. Een dag dat we stil mogen staan bij hetgeen wij
allemaal hebben en krijgen. We willen ook aan hen denken die misschien wat extra’s nodig hebben: aandacht of
een gesprek. Graag nodigen wij u uit om op zaterdag 2 november van 15:00-16:30 uur fruit te komen brengen naar
de Maranathakerk.Van het ingezamelde fruit zullen wij fruitmanden van maken. Op zondag 3 november zullen deze
fruitmanden uitgedeeld worden, met de vraag wie een mand mee wil nemen en aan iemand wil geven die dat nodig
heeft. Een zieke vriendin, de eenzame buurman, u kent vast wel iemand. We hopen op een vruchtbare ‘oogst’.
Met vriendelijke groet namens de Commissie 2020, Marlies van Esschoten.
Correctie data Bezinningstraject 'toekomstvisie':
Abusievelijk zijn er verkeerde data in Over & Weer (blz. 13) terechtgekomen betreffende de avonden waarop
gesprekken plaatsvinden over de toekomstvisie van en voor de Protestantse Gemeente te Nijmegen. Zij vinden
niet plaats op 4 en 11 november, maar op de donderdagen 7 en 14 november. Op 7 november zijn we in de
Maranathakerk en op 14 november in de Ontmoetingskerk. Ieders verhaal, ieders bijdrage, ja, een ieder van u doet
er toe. Vandaar: wijzig de data in uw agenda en kom! Heel hartelijke welkom! Ds. Rainer Wahl (interim-predikant).
Rugzakjes:
Vorige week is de jaarlijkse inzameling van schoolspullen voor de allerarmste kinderen in het grensgebied tussen
Roemenië, Hongarije en Oekraïne gestart. Deze actie duurt de hele maand oktober en is bij de diaconietafel.
Dassen:
Tijdens de Sinterklaasviering van de daklozen in Nijmegen wordt aan elk van hen een kleurige warme gebreide das
gegeven. Wie wil meehelpen de voorraad hiervan aan te vullen? Er zijn al een aantal exemplaren binnen!

ORDE VAN DE ONDERWEGDIENST OP ZONDAG 13 OKTOBER 2019
WELKOM - stilte - aansteken van de tafelkaarsen
Zingen (staande): Lied 280 : 1, 2, 3, 4
OPENINGSWOORDEN
Wij zijn samengekomen in de Naam van
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
G: Amen
Onze hulp is in de Naam van de Heer
G: die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw blijft tot in eeuwigheid
G: en het werk van Zijn hand niet loslaat
DREMPELGEBED
K: Lieve God,
U danken wij voor alle fijne dingen,
voor het licht van deze dag,
voor de mensen die ons helpen,
voor alles wat goed is of mooi.
Geef ons allemaal dat wij ook vandaag
weer iets zien of horen waar we blij mee zijn,
waar we anderen blij mee maken.
G: Amen
Zingen:

Lied 280 : 5, 6, 7 (hierna gaan zitten)

Laten wij de Heer om ontferming aanroepen
en Zijn naam prijzen
G: want Zijn barmhartigheid heeft geen einde
KYRIEGEBED, waarna Lied 299d:

hij in de stad Chalach wonen. Anderen bij de rivier de Chabor,
in het gebied Gozan. En weer anderen in de steden van Medië.
De koning van Assyrië stuurde mensen uit Babel, Kuta, Awwa,
Hamat en Sefarwaïm naar Israël. Zij namen het gebied van de
Israëlieten in bezit, en gingen in hun steden wonen. Toch
bleven de nieuwe bewoners van het land beelden maken van
hun eigen goden. Ze zetten die beelden neer in de tempels die
de Israëlieten op de offerplaatsen gebouwd hadden. Dat
deden ze in al hun steden. De mensen uit Babel maakten een
beeld van de god Sukkot-Benot. De mensen uit Kuta maakten
een beeld van de god Nergal. De mensen uit Hamat maakten
een beeld van de godin Asima. De mensen uit Awwa maakten
beelden van de goden Nibchaz en Tartak. En de mensen uit
Sefarwaïm offerden hun kinderen aan de goden Adrammelech
en Anammelech. Maar tegelijk vereerden al die mensen ook
de Heer. Ze stelden zelf priesters aan. Die brachten offers aan
de Heer in de tempels op de offerplaatsen. Zo dienden ze de
Heer, en ze bleven ook hun eigen goden dienen, net als in de
landen waar ze vandaan kwamen.
En zo gaat het nog steeds. De nieuwe bewoners van het land
leven nog altijd volgens hun oude gewoontes. Ze vereren de
Heer niet op de goede manier, want ze houden zich niet aan
zijn wetten en regels. Dat zijn de regels die de Heer gegeven
heeft aan de nakomelingen van Jakob. Aan Jakob had hij de
naam Israël gegeven.

Zingen:

Psalm 113A

SCHRIFTLEZING:

Lucas 17: 11-19

Op weg naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van
Samaria en Galilea. Toen hij daar een dorp wilde binnengaan,
kwamen hem tien mensen tegemoet die aan huidvraat leden;
ze bleven op een afstand staan. Ze verhieven hun stem en
riepen: ‘Jezus, meester, heb medelijden met ons!’ Toen hij hen
zag, zei hij tegen hen: ‘Ga u aan de priesters laten zien.’ Terwijl
ze gingen werden ze gereinigd. Een van hen, die zag dat hij
genezen was, keerde terug en loofde God met luide stem. Hij
viel neer aan Jezus’ voeten om hem te danken. Het was een
Samaritaan. Toen zei Jezus: ‘Zijn er niet tien gereinigd? Waar
zijn de negen anderen? Wilde niemand anders terugkomen
om God eer te bewijzen dan alleen deze vreemdeling?’ Hij zei
tegen de Samaritaan: ‘Sta op en ga. Uw geloof heeft u gered.’

Zingen:
Glorialied:

Lied 863 : 1, 2, 3

Lied 413
OVERWEGING

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

Zingen:

Lied 315

GEBED VAN DE ZONDAG

VOORBEDEN
acclamatie:
stil gebed
gezongen

SCHRIFTLEZING 2 Koningen 17 : 5-7, 24, 29-34 (BGT)

MEDEDELINGEN, COLLECTES, orgelspel

GROET

De Heer zal bij ons zijn
De Heer zal ons bewaren

Daarna viel Salmanassar Israël en de stad Samaria aan.
Hij omsingelde de stad met zijn leger. Na drie jaar
veroverde hij de stad. Hosea was toen negen jaar
koning. Salmanassar nam de inwoners van Israël als
gevangenen mee naar Assyrië. Sommigen van hen liet

Zingen (staande):

Lied 368j “Heer, hoor ons bidden”
Onze Vader 369b

Lied 422

ZEGENBEDE, gevolgd door

Lied 415.

