
 

   
PPPRRROOOTTTEEESSSTTTAAANNNTTTSSSEEE    GGGEEEMMMEEEEEENNNTTTEEE    TTTEEE   NNNIIIJJJMMMEEEGGGEEENNN   

         
                                                                                                                                 Steenbokstraat 86     
                                                                                                                                 6531 TH  Nijmegen                      
           Nr. 462, 18 december 2022                            https://www.pkn-nijmegen.nl 

   
  Kerkdienst op zondag 18 december:  
  Voorganger:  ds. Wouter Slob  
  Organist:    Jenneke van de Streek 
  Taakdragers: Roelf Groenhuis (diaken); Geeske Dam (lector) 
  Techniek:        Floris van Tilburg en Edward Bosma  
 Collectes:      voor Jong Protestant en voor de Protestantse Gemeente te Nijmegen.  
           De diaconale collecte is vandaag bestemd voor het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Het kerst-
 verhaal spelen en beleven: welke afwegingen maakte de herbergier toen Jozef en Maria voor zijn deur stonden?;  
 wat  ging er om in de herders toen ze de engelen hoorden zingen?; wat dachten de wijzen toen ze de ster volgden? 
 Met de KerstChallenge - een spel van Jong Protestant - kruipen jongeren in de huid van deze personages. Het is  
 een uitdaging dit op een nieuwe manier te ervaren, ook door het doen van opdrachten en oplossen van puzzels. 
 Maar  liefst 6000 jongeren doen hier elk jaar aan mee. Met uw bijdrage in de eerste collecte steunt u dit jeugdwerk.          
  Amnesty International: terug van weggeweest! 
 Vanwege Covid-restricties heeft u een tijd lang niks van de Amnestywerkgroep gehoord. Vanaf vandaag zullen we 
 weer regelmatig in de dienst voorbede doen voor mensen wereldwijd, voor wie Amnesty International zich sterk 
 maakt. U kunt op de website van Amnesty International (amnesty.nl/kom-in-actie) vinden hoe u online petities kunt 
 ondertekenen, e-mails en brieven kunt sturen. Wilt u fysieke brieven sturen, dan kunt u vandaag na de dienst weer 
 brieven meenemen (en eventueel internationale postzegels kopen). De brieven gaan deze keer over een 
 mensenrechtenadvocaat in Egypte die vastgezet is en gezondheidsproblemen heeft, een klokkenluider in Algerije 
 die gevangen is genomen, en over het geweld tegen vrouwen in Nigeria.      
 Thema-avond over migratie: 
 Stichting Gast behartigt al meer dan 20 jaar de belangen van ongedocumenteerden. Als donateur van Gast heeft de 
 PGN hieraan een belangrijke bijdrage geleverd. Als dank daarvoor wil de stichting samen met de Raad  van Kerken 
 Nijmegen en de werkgroep Kerk en Vluchteling graag iets terugdoen. Daarom is de aan de Radboud Universiteit 
 verbonden prof. dr. Henk van Houtum, die expert is op het gebied van migratievraagstukken, uitgenodigd om een 
 lezing te verzorgen voor de vrijwilligers en donateurs van Gast. U bent uitgenodigd deze lezing bij te wonen op 
 maandag 19 december in de Maranathakerk. De zaal is open vanaf 19.30 uur en de lezing start om 20.00 uur.   
                                  Opgave via Theo van Driel. 
  Soepie doen van de Groene Hof: 
 Elke vrijdag staat om 13.00 uur een kop soep en brood klaar. We vinden het fijn als niet alleen wijkbewoners, maar 
 ook gemeenteleden aanschuiven.     Aanmelding is niet nodig, maar mag wel via Sabine Schols of Theo van Driel.
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Contactpersoon voor deze wijk: Truus Nota - Vasmel, e-mail: scribasectiestad@gmail.com ; tel. 024-3241364.         
Berichten voor een volgende brief graag mailen vóór vrijdag 14.00 uur naar  nieuwsbriefpgnstad@hotmail.com. 
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ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG 18 DECEMBER 2022, 4E ADVENT 

 
Orgelmuziek: De adventu Domini / Samuel Scheidt  
 
WELKOM – Stilte – aansteken van de tafelkaarsen 
 
Intredelied:  Psalm 19 : 1, 5  
 
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 
 
Bij het aansteken van de ADVENTSKAARSEN 
K:  In een wereld vol met lijden, 
 Wachten mensen al zo lang. 
 Maar in huizen en in kerken, 
 Hoor je toch al het gezang. 
 Wij zien uit naar onze redder: 
 Kom tot ons, de wereld wacht! 
 God zal wonen bij de mensen, 
 Komt als kind in onze nacht. 
  
Gemeente gaat zitten ; Overdracht van de dienst  
 
GROET  V: De Heer zal bij u zijn 
    G: De Heer zal u bewaren 
 
V: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen  
 en Zijn naam prijzen  
G: want Zijn barmhartigheid heeft geen einde 
 
KYRIEGEBED 
 
De kinderen gaan naar de nevendienst. 
Projectlied (zie apart blad) 
 
AFSCHEID AMBTSDRAGER 
 
GEBED VAN DE ZONDAG 
Eeuwige, van wie de aarde is en al wat er leeft. 
Open ons hart om de tekenen te verstaan  
waarin Gij ons Uw bedoelingen kenbaar maakt. 
Laat ons zien in dit uur hoe wij daaruit  
hoop kunnen putten bij al wat ons overkomt.  
Omdat Gij met ons zijt, deze dag en  
alle dagen die komen. Amen. 
 
SCHRIFTLEZING: Jesaja 7: 10-17 
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 u niet genoeg 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 zoveel angst inboezemen, geheel 
verlaten zijn. En voor u, uw volk en uw koningshuis zal 
de HEER een tijd laten aanbreken zoals men niet meer 
heeft meegemaakt sinds Efraïm zich van Juda 
afscheidde: de heerschappij van Assyrië.’ 
 
Zingen:    Lied 437 : 1, 2, 3  
 
SCHRIFTLEZING: Matteüs 1: 18-25 
De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn 
moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef maar nog 
niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de 
heilige Geest. Haar man Jozef, die een rechtschapen 
mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht 
erover haar in stilte te verstoten. Toen hij dit overwoog, 
verscheen hem in een droom een engel van de Heer, die 
zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw 
Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is 
verwekt door de heilige Geest. Ze zal een zoon baren. 
Geef Hem de naam Jezus, want Hij zal zijn volk bevrijden 
van hun zonden.’ Dit alles is gebeurd omdat in 
vervulling moest gaan wat bij monde van de profeet 
door de Heer is gezegd: ‘De maagd zal zwanger zijn en 
een zoon baren, en men zal Hem de naam Immanuel 
geven,’ wat in onze taal betekent: ‘God is met ons’.  
Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer 
hem had opgedragen: hij nam zijn vrouw bij zich, maar 
hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar 
zoon gebaard had. En hij gaf Hem de naam Jezus. 
 
Acclamatie:  Lied 339a “U komt de lof toe” 
 
VERKONDIGING 
 
Orgelspel: Magnificat germanice / Jacob Praetorius 
 
GEBED, VOORBEDEN 
acclamatie: Lied 368a “Kom, Heer en wacht niet langer” 
Stil gebed 
Onze Vader (uit NBV21) 
 
MEDEDELINGEN 
 
Zingen:    Lied 462 : 1, 2, 4, 6  
 
UITZENDING EN ZEGEN 
gevolgd door driemaal gezongen Amen. 
 
Orgelmuziek: Von Gott will Ich nicht lassen / J. S. Bach  


