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 Gezamenlijke onderwegdienst op zondag 9 oktober:  
 Voorbereid en geleid door leden van de maandelijkse gespreksgroep JIP [dat staat voor Jongeren In de Petruskerk; deze 
     groep bestaat al heel lang; de jongeren zijn inmiddels 50+ en er zijn enkelen met andere leeftijd bij gekomen]: 
     Regina van  Uffelen, Michèle van der Steenstraten, Liesbeth Smallegange, Edward Bosma en Caroline Janssen. 
 Organist: Jenneke van de Streek 
 Techniek:  Paul van der Linden en Jorrit van den Berg  
 Collectes: voor het algemene werk van onze diaconie en voor het plaatselijke jeugdwerk. 
     Kinderen vormen de toekomst van de kerk. Daarom is het belangrijk dat zij zich er thuis voelen, ze serieus 
 worden genomen en een volwaardige stem hebben. Onderzoek maakt duidelijk dat kerken die hier zorgvuldig mee 
 omgaan aantrekkingskracht hebben op kinderen en jongeren. Met onze bijdrage in de tweede collecte helpen wij de 
 jeugdwerkers en andere vrijwilligers om in Nijmegen de kerk een plek te laten zijn waar kinderen en jongeren zich gezien 
 en geliefd voelen. Met ook de hulp van de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk hopen wij dat de PGN een 
 vindplaats kan zijn van geloof, hoop en liefde voor álle generaties.        
  
 Collectanten gezocht: 
 De huis-aan-huis collecte van Kerk in Actie, eind november, heeft dit jaar als doel “Geef Licht: Een beter leven voor 
 vluchtelingenkinderen in Griekenland”. In Griekenland groeien kinderen van vluchtelingen op in gammele tenten in vaak 
 onveilige kampen, met slechte voorzieningen. Kerk in Actie helpt hen met voedsel, kleding, zorg en onderwijs en waar 
 mogelijk een betere plek. Voor Nijmegen ben ik degene die deze collecte coördineert en ik ben nog op zoek naar nieuwe 
 collectanten. Als u interesse en tijd hebt om eind november in een aantal straten in uw buurt te collecteren, heel graag  
 en laat het me dan z.s.m. weten (estherarjen.marktplaats@gmail.com of op 024-6634374).          Esther Janse.
 De volgende onderwegdienst: 
 Op zondag 13 november 2022 organiseert de Werkgroep Liturgie & Eredienst de maandelijkse gezamenlijke kerkdienst, 
 dan in de Ontmoetingskerk. Het wordt een dienst waarin veel wordt gezongen. U bent/Jullie zijn van harte uitgenodigd 
 hiervoor een lied aan te dragen. We zijn op zoek naar liederen waaraan u een vreugdevolle herinnering heeft. We geven  
 u de mogelijkheid om zelf de keuze van juist dit lied toe te lichten. Geïnspireerd door uw verhaal zingen we daarna met 
 elkaar dit lied van uw keuze. Als u een lied wilt aandragen voor deze dienst, vragen we u om dit vanaf nu - maar uiterlijk  
 30 oktober - te mailen aan de Werkgroep eredienst: eredienst@pkn-nijmegen.nl. Omschrijf uw motivatie voor dit lied in 
 ongeveer 10 regels en vermeld of u zelf de toelichting in de dienst wilt geven, of dat u wilt dat wij dit voor u doen. Het is 
 ook fijn als u aangeeft waar we de muziek van dit lied kunnen vinden, zodat het muzikaal begeleid kan worden. Wij zijn 
 benieuwd naar uw verhaal achter de gewenste liederen!            Werkgroepleden Liturgie & Eredienst.
 Nieuwe website PGN: 
 Hij is er! De nieuwe website van de Protestantse Gemeente Nijmegen – Landwijk is online. Deze site vervangt de oude 
 PKN Nijmegen website en over enige tijd de websites van Landwijk en de Maranathakerk. De Ontmoetingskerk blijft een 
 eigen website houden. Op de nieuwe site vindt u informatie over onder meer de diensten, de verschillende werkgroepen, 
 activiteiten en het beleid van de kerkenraad. Eén gemeenschappelijke website, te vinden via: www.pkn-nijmegen.nl. Heeft 
 u vragen, opmerkingen of aanvullingen voor deze website, we horen het graag. Ook vragen wij de diverse werkgroepen 
 om hun activiteiten en overige informatie aan te leveren om zo de website actueel te houden. Dit kan door te mailen naar: 
 communicatie@pkn-nijmegen.nl. We zien het graag tegemoet! 
  
  

 
 
 
 
 
 

  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. 
Dit e-mailadres kunt u ook gebruiken om aan te geven dat u de brief graag wekelijks digitaal wilt ontvangen. 
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MARANATHAKERK, ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG 9 OKTOBER 2022 

WELKOM – Stilte – aansteken tafelkaarsen 
 
Intredelied:  Psalm 98 : 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 
 die hemel en aarde gemaakt heeft              
 Die trouw blijft tot in eeuwigheid                                                                                                                        
 en het werk van Zijn hand niet loslaat. 
 
GEBED VAN TOENADERING 
K: Goede God, 
 Wij vragen U van alles: 
 mooi weer op onze vakantie, 
 regen als het erg lang droog is, 
 genezing als we ziek zijn. 
 Maar we vergeten nogal eens om U  
 te bedanken. U te bedanken dat  
 we elke dag te eten en te drinken hebben 
 en dat we vrienden en familie om  ons  
 heen  hebben, die van ons houden.  
 Help ons dankbaar te zijn. 
G: Amen. 
 
Zingen:    Lied 280 : 1, 2, 3 
 
Gemeente gaat zitten 
 
 Laten wij de Heer om ontferming aanroepen  
 en Zijn naam prijzen                    
G: want Zijn barmhartigheid heeft geen einde     
                                                                                                                                                                         
KYRIËGEBED 
 
Zingen:    Lied 117d  3 x 
 
De kinderen gaan naar de nevendienst 
 
GROET:   De Heer zal bij ons zijn. 
    G: De Heer zal ons bewaren.   
                                                                                        
GEBED VOOR DE OPENING VAN DE SCHRIFT 
Zingen:    Lied 336 ‘Open ons en raak ons aan’ 
 
SCHRIFTLEZING: 2 Koningen 17: 29-34                                                                                                      
Toch bleven al die volken hun eigen godenbeelden 
maken, die ze in hun nieuwe woonplaats neerzetten in 
de tempels die de bewoners van Samaria op de 
offerhoogten gebouwd hadden. De mensen uit Babel 
maakten een beeld van Sukkot-Benot, de mensen uit 
Kuta maakten een beeld van Nergal, de mensen uit  
Hamat maakten een beeld van Asima, de Awwieten  

maakten beelden van Nibchaz en Tartak, en de 
Sefarwieten verbrandden hun kinderen als offer voor 
hun goden Adrammelech en Anammelech. Daarnaast 
vereerden zij de HEER en stelden ze uit hun eigen 
midden priesters aan om dienst te doen in de tempels 
op de offerhoogten. Ze vereerden dus wel de HEER,  
maar dienden ook hun eigen goden zoals ze in hun land 
van herkomst gewoon waren geweest. Ook de 
Israëlieten zelf vervielen telkens opnieuw in hun oude 
gewoonten en doen dat tot op de dag van vandaag: ze 
vereren de HEER niet en houden zich niet aan de 
voorschriften, regels, wetten en geboden die de HEER 
heeft opgelegd aan de nakomelingen van Jakob, aan wie 
Hij de naam Israël heeft gegeven. 
 
Zingen:    Lied 513 : 1, 2, 3, 4 
 
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 
door een huidziekte onrein waren; 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:    Lied 413 : 1, 2 
 
OVERDENKING 
 
SCHRIFTLEZING:  Lucas 17 : 11-19 
 
Orgelspel 
 
Zingen:    Lied 704 : 1, 2, 3 
 
MOMENT VAN DANKBAARHEID, aansteken kaarsen 
 
GEBED, VOORBEDEN 
acclamatie: Lied 368g 
stil gebed 
gezamenlijk  Onze Vader (uit NBV21) 
 
MEDEDELINGEN 
 
Zingen:    Lied 672 : 1, 6                                                                           
 
ZEGENBEDE    gevolgd door 3x gezongen Amen 

 


