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 Dienst op zondag 26 februari:  
 Voorganger:   ds. Marieke Fernhout 
 Ambtsdragers: Ellen de Feijter (ouderling); Geeske Dam (lector) 
 Pianist:    Daniël van der Beek 
 Techniek:    Edward Bosma en Jeroen Cortjens 
 Collectes:   voor de Zending in Gambia en voor het onderhoud van de gebouwen van de PGN. 
       Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos, met een minderjarige als gezinshoofd. Lang zorgden 
 opa’s en oma’s voor de kinderen, nadat hun ouders aan aids overleden. Maar als die ook overlijden, staan velen van hen 
 er alleen voor. Het kind dat gezinshoofd is moet het huishouden doen, voor inkomen zorgen en de broertjes  en zusjes 
 onderhouden. Hun eigen toekomst valt in duigen. Het lukt niet om de kosten voor schoolmaterialen en -uniform te betalen 
 en ze hebben ook geen tijd om naar school te gaan. Zij leven vaak in extreme armoede, werken als dienstmeisje, visser, 
 metselaar of dagloner of verkopen iets op straat. Meisjes belanden geregeld in de prostitutie. De Raad van Kerken in 
 Zambia stimuleert kerken om naar deze kinderen om te kijken. Kerkleiders worden getraind om hen praktisch te 
 begeleiden. De kinderen die gezinshoofd zijn worden getraind en materieel ondersteund, zodat ze in staat zijn hun gezin te 
 runnen én een opleiding af te maken. Met uw bijdrage in de eerste collecte helpt u Kerk in Actie dit werk te bekostigen. 
 
 Kruiswegstaties: 
 Na de viering van Aswoensdag is de veertigdagentijd, de vastentijd begonnen: keer ons om naar U toe…  
 We gaan samen op pad: ‘de weg die ons goed doet’ (liedtekst van Andries Govaert). Aanstaande woensdag 1 maart 
 vertelt, in het kader van het Veertigdagentijdprogramma van de werkgroep inspiratie, ds. Wouter Slob in de grote zaal van 
 de Maranathakerk over de achtergrond en betekenis van de kruiswegstaties. We beginnen om 19.30 uur, koffie en thee 
 staan klaar. U bent van harte welkom! 
   Kleutervieringen: 
 Komend voorjaar worden de speciale vieringen voor peuters en kleuters hervat. De vieringen zijn steeds op zondagmiddag 
 om 15.30 uur. Het vindt telkens in een andere kerk plaats, want de opzet is oecumenisch. Kleine kinderen kunnen op deze 
 manier spelenderwijs kennismaken met de verhalen die in de bijbel staan. Tijdens de viering zullen we vooral veel zingen 
 op bekende melodieën van kinderliedjes, maar dan met andere teksten. Na ongeveer 40 minuten wordt afgesloten met 
 limonade en koffie. Bedoeld voor gezinnen met kinderen van 0 tot 6 jaar. De eerste keer is op zondag 19 maart om 15.30 
 uur in de Ontmoetingskerk, Meijhorst 70-33. De volgende bijeenkomsten zijn op 7 mei in de Maranathakerk en op 9 juli in 
 de Studentenkerk. Wees welkom!                 Namens de werkgroep kleutervieringen, Els Geelen.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Contactpersoon voor deze wijk: Truus Nota - Vasmel, e-mail: scribasectiestad@gmail.com ; tel. 024-3241364.         
Berichten voor een volgende brief graag mailen naar nieuwsbriefpgnstad@hotmail.com, uiterlijk vrijdag 14.00 uur. 
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 MARANATHAKERK NIJMEGEN, ORDE VAN DIENST 
VOOR ZONDAG INVOCABIT, 26 FEBRUARI 2023  

EERSTE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD 
 

Pianospel  
 
WELKOM  
 
A: Keren wij ons stil tot God 
 Stilte - aansteken van de tafelkaarsen 
 
Intredelied:  Lied 91a : 1 en 2 
 
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 
 
GEBED VAN TOENADERING   
K: Lieve God, 
 wij zijn hier samengekomen,  
 allemaal met ons eigen verhaal 
 van lachen, huilen, vrolijkheid en pijn, 
 al die dingen die er soms zomaar tegelijk zijn. 
 Lieve God, we vragen U: kom in onze kring, 
 wees erbij als we bidden en zingen. 
 Elk met ons eigen verhaal, 
 verteld in mensentaal. 
 Dat bidden wij U in Jezus’ naam.  
G: Amen 
 
Zingen:    Lied 91a : 3 
 
Gemeente gaat zitten; overdracht van de dienst  
 
V: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen  
 en Zijn naam prijzen  
G: want Zijn barmhartigheid heeft geen einde 
 
KYRIEGEBED 
 
Zingen:    Lied 561 
 
Aandacht voor de kinderen  
 
PROJECTLIED met opname meezingen: 

 
 

GROET    V: De Heer zal bij u zijn 
      G: De Heer zal u bewaren 
 
GEBED van de zondag 
 
SCHRIFTLEZING:  Genesis 2: 15 – 3: 9 
 
Zingen:    Lied 944 
 
LEZING:    Mattheüs 4: 1-11  
 
Acclamatie:   Lied 331 
 
UITLEG EN VERKONDIGING 
 
Pianospel 
 
Zingen:    Lied 538 
 
VOORBEDEN,  
acclamatie:  Lied 368d “Houd mij in leven” 
stil gebed 
gezamenlijk   Onze Vader (uit NBV21) 
 
MEDEDELINGEN 
 
Slotlied:    Lied 536 
 
ZENDING EN ZEGEN,  
beantwoord met drie keer gezongen Amen 

 
  


