Orde van dienst zondag 2 augustus 2020

ZONDAGSBRIEF-437; 2 augustus 2020
De ochtenddienst van 2 augustus (9:30 uur)
Voorganger
: Ds. B. van ’t Veld uit Vaassen
Organist
: Ali Visser
Collectes
: 1. Trans World Radio; 2. Kerk;
3. Onderhoud pastorie
De ochtenddienst van 9 augustus (9:30 uur)
Voorganger
: Ds. C.E. Lavooij uit Vaassen
Organist
: Ali Visser
Collectes
:1. Evangelisch Begeleidingscentrum; 2. Kerk;
3. Jeugdwerk
Regelingen bij kerkbezoek in verband met Corona
Helaas moeten we een aantal beperkende maatregelen nemen, om
weer in de kerk erediensten te kunnen houden: U hoeft zich niet te
registreren vooraf, maar als u de kerk binnenkomt, willen wij wel
graag uw naam en telefoonnummer noteren. Bij binnenkomst
handen ontsmetten. Het aantal plaatsen is beperkt en u krijgt een
plaats toegewezen. De kapstok is verwijderd, want ook het
ophangen en weer ophalen van jassen vormt een risico. Hebt u een
jas mee, en wilt u die uitdoen, dan kunt u die op de bank of stoel
naast u neerleggen. De collecte vindt plaats bij het uitgaan van de
kerk door uw gaven in mandjes te doen.
De kerkenraad van Nijbroek heeft ook besloten dat er tijdens de
zomermaanden nog geen gemeentezang tijdens de eredienst zal
zijn. Op 25 augustus vergadert de kerkenraad opnieuw en zal dan
bezien wat vanaf september mogelijk is.
Op 2 augustus zenden we de dienst geheel uit via een livestream
(dus op hetzelfde moment als de kerkdienst bezig is), speciaal ook
voor mensen uit risicogroepen die liever nog niet naar een kerkgebouw met tientallen aanwezigen gaan.
Helaas is er geen livestream mogelijk op 9 augustus.
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Wilt u om redenen van privacy liever niet in beeld komen, meldt dat
dan bij de koster, dan krijgt u een plek toegewezen waar de camera
u niet in beeld brengt. De dienst valt thuis te volgen via onze
website: www.kerknijbroek.nl
Kindernevendienst
Elke zondagmorgen, ook in de zomervakantie, is er tijdens de preek
kindernevendienst voor groep 1-8.
Diaconale collecte 2 augustus: Trans World Radio (TWR).
TWR laat wereldwijd het Evangelie van Jezus Christus horen via de
radio en andere media. Dit gebeurt via ruim 2.000 zendstations en
in meer dan 230 talen. Voor een aanzienlijk deel van de wereldbevolking zijn de uitzendingen van TWR de enige mogelijkheid om
naar het Woord van God te luisteren. Ook zendt TWR gezondheidsprogramma’s uit en laat horen hoe belangrijk het is om bij
ziekte een dokterspost of een ziekenhuis te bezoeken.
Luisteraars krijgen informatie, adviezen en tips over hygiëne en
behandeling.
Een gift kan overgemaakt worden op rekeningnummer:
NL75 INGB 0000 772342
Diaconale collecte 9 augustus:
Evangelisch Begeleiding Centrum (EBC)
Het E.B.C. is een christelijke instelling met vier locaties in ‘t Harde,
Elburg en Oldebroek. Zij bieden aangepaste woonvormen aan,
zoals beschermd wonen en maatschappelijke opvang voor mensen
met psychische problemen, depressies of trauma’s. Een appartement kan gehuurd worden door mensen die tijdelijk of permanent
ondersteuning nodig hebben. Daarnaast worden mensen in hun
eigen omgeving begeleid. Ook bieden zij dagbesteding aan,
waardoor het mogelijk is dat degene die daar gebruik van maken
kunnen werken in een positieve en rustige omgeving. Een gift kan
overgemaakt worden op rekeningnummer:
NL70 INGB 0003 007700.
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Vakantie predikant
Van maandag 20 juli tot en met zondag 16 augustus heeft uw predikant ds. Van Staalduine vakantie. Ds. B. Nobel-Ridderikhoff van
Terwolde is, indien nodig, zijn vervanger. Contacten met haar lopen
via onze eigen kerkenraad. Wendt u dus zo nodig tot het adres van
ons scribaat: Mieke Pannekoek, Dorpsplein 4, Nijbroek (0571292278).
Contactgegevens predikant Protestantse gemeente Nijbroek:
Ds. T.J.S. van Staalduine, Dorpsplein 12, 7397 NH Nijbroek;
 0571-842188; predikant@kerknijbroek.nl
Onze gemeente op internet: www.kerknijbroek.nl
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Liturgie voor zondag 2 augustus
Welkomstwoord en mededelingen
Organiste speelt psalm 8:1, 2
1. Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
hebt gij uw naam op aarde uitgeschreven
machtige God, Gij die uw majesteit
ten hemel over ons hebt uitgebreid.
2. Wel doet de hemel hoog uw glorie blinken
maar in de mond van kinderen doet Gij klinken
uw machtig heil, zo maakt Ge uw vijand stil
en doet uw haters buigen voor uw wil.
Stil gebed
‘Onze hulp’ en groet
Organiste speelt psalm 8:3, 4, 5, 6
3. Aanschouw ik ’s nachts het kunstwerk van uw handen,
de maan, de duizend sterren die daar branden,
wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt,
het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt?
4. Gij hebt hem bijna goddelijk verheven,
een kroon van eer en heerlijkheid gegeven,
Gij doet hem heersen over zee en land,
ja, al uw werken gaf Gij in zijn hand.
5. Al wat er land of water heeft tot woning,
het moet de mens erkennen als zijn koning:
vogels en wild en al ’t geduldig vee
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en wat er wemelt in de wijde zee.
6. Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
hebt Gij uw naam op de aarde uitgeschreven.
Heer, onze God, hoe vol van majesteit
hebt Gij uw naam op aarde uitgebreid.
Gebed
Genadeverkondiging
Organiste speelt gezang 911:3, 4
3. Ja, Gij zijt het die mij redt
van uw eigen strenge wet,
van mijn eigen dwaze schuld
die gij delgt in uw geduld,
God die al mijn kwaad verdroeg,
Uw genade is genoeg.
4. Wat ik in mijn handen houd
is uw kruis tot mijn behoud.
Gij die naakten overkleedt,
die tot redding zijt gereed,
die melaatsen rein doet zijn,
kleed mij, red mij, maak mij rein.
Gebodslezing
Organiste speelt psalm 119:42
42. Wat Gij beloofd hebt, is in eeuwigheid
mij tot een deel en erfenis gegeven
waarin mijn ziel zich dag aan dag verblijdt.
Uw wet, o Heer, staat in mijn hart geschreven,
Uw wil doen is mijn lust te allen tijd,
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U te beminnen is geheel mijn leven.
Gebed
Schriftlezing: genesis 5:1-5, 21-24, 28-32
Organiste speelt gezang 823:1, 2, 5
1. Gij hebt, o Vader van het leven,
de aarde aan de mens gegeven,
het land, de zee is zijn domein.
Gij hebt hem aan het woord doen komen
om tussen werkelijkheid en dromen
getuige van uw Geest te zijn.
2. Uw wijsheid en uw welbehagen
bepalen ’s mensen levensdagen
en wijzen hem zijn woonplaats aan.
Hij is ten prooi aan duizend vrezen,
toch mag hij vrij en veilig wezen
en heersen over het bestaan.
5. O God, wij bouwen als ontheemden,
wij wonen en wij blijven vreemden,
bestemd voor hoger burgerrecht.
Wil ons, o koning der getijden,
een woning in de stad bereiden
waar Gij het fundament van legt.
Preek
Organiste speelt gezang 869:1, 3, 5
1. Lof zij de Heer, ons hoogste goed,
oorsprong van al het goede,
de God die louter wonderen doet.
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Wij leven in zijn hoede,
die onze vrede is, onze vreugd,
in wie zich heel ons hart verheugt.
Geef onze God de ere!
3. Wat onze God in de aanvang schiep,
dat wil Hij ook bewaren;
wat onze God tot aanzijn riep
doet Hij zijn trouw ervaren.
De Heer regeert, en het is goed
waar Hij de mensen wonen doet.
Geef onze God de ere!
5. Wie alle troost ontberen moet
en wien geen mens kan helpen,
houd moed, - God zal met overvloed
van heil u overstelpen.
Hij buigt zich over het bestaan
van hen die door de diepten gaan.
Geef onze God de ere!
Gebed
Organiste speelt gezang 425
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht zal dragen.
Zegen
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