ZONDAGSBRIEF-441; 30 augustus 2020

De ochtenddienst van 30 augustus
(9:30 uur)
Voorganger: Ds. Th.J.S. van Staalduine
Organist:
Aart Stenfert
Collectes:
1. Stichting Gave Emst; 2. Kerk; 3. Zending
De ochtenddienst van 6 september
(9:30 uur)
Voorganger: Ds. B van ’t Veld uit Vaassen
Organist:
Ted Hoogers
Collectes:
Liliana Fonds; 2. Kerk; 3. Onderhoud pastorie

Regelingen bij kerkbezoek in verband met Corona
Helaas zijn er beperkende maatregelen nodig om in deze tijd 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. Ook in augustus
en september zal er nog geen gemeentezang tijdens de
eredienst in de kerk zijn.
Besloten is tot en met september de diensten ook geheel
uit via een livestream (dus op hetzelfde moment als de
kerkdienst bezig is) uit te zenden, speciaal ook voor mensen uit
risico-groepen die liever nog niet naar een kerkgebouw met
tientallen aanwezigen gaan. Wilt u om redenen van privacy liever
niet in beeld komen, meld 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
Eind september wordt bezien of we met de livestream doorgaan.
Kindernevendienst
Elke zondagmorgen is er tijdens de preek kindernevendienst
voor groep 1-8.
Diaconale Collecte 30 augustus: Stichting Gave Emst
Stichting Gave is een interkerkelijke organisatie die het werk
onder vluchtelingen stimuleert en begeleidt. Het doel is om de
asielzoekers die op de verschillende asielzoekerscentra wonen
te bereiken met het evangelie. Marco en Mirjam Vos uit Emst zijn
voor de Stichting werkzaam. Marco is fulltime teamleider in de
regio's Noord en Oost. Hij stimuleert christenen en kerken om
Gods liefde te laten zien en horen aan asielzoekers. Door
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plaatselijke christenen worden asielzoekers bezocht en is er
bijvoorbeeld een kinderclub voor hen. Marco en Mirjam bezoeken
zelf ook asielzoekers op de AZC. Financieel is de familie Vos
voor een groot deel afhankelijk van giften en gaven. Een gift kan
overgemaakt worden op rekeningnummer: NL85 INGB 0006
9900 56 t.n.v. Stichting Gave, Harderwijk.
Diaconale collecte 6 september: Liliane Fonds
Het Liliane Fonds richt zich op arme kinderen met een handicap.
De missie van het Liliane Fonds is het bijdragen aan een wereld
die open staat voor elk kind. Ook kinderen met een handicap die
opgroeien in extreme armoede moeten hun talenten kunnen
ontwikkelen en inzetten. Samen met lokale organisaties in Afrika,
Azië en Latijns-Amerika maakt het fonds in 30 landen kinderen
sterker en hun omgeving toegankelijker.
Een gift kan overgemaakt worden op rekeningnummer: NL08
RABO 0303080000
Startzondag 2020: 13 september
We sluiten ons dit jaar aan bij het jaarthema
van de HGJB: Goed om te horen!
In het geloof horen wij een prachtige
boodschap dat er een God is die naar ons
omziet en ons wil redden en tot Zijn doel
laten komen. Dat is goed om te horen.
Maar er is ook een horizontaal horen.
Juist in Corona-tijd zijn de momenten dat
mensen elkaar zien verminderd. We missen natuurlijke
contacten. Dan is het belangrijk om wegen te zoeken om elkaar
te verstaan en met elkaar mee te leven: dan komen er momenten
dat het goed is om van elkaar te horen. Het is ook een opdracht
van Jezus: dat wij elkander liefhebben. En dat kan niet als je niet
van elkaar weet en hoort.
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Ook kan het wereldnieuws je soms benauwen: zoveel
rampen, zoveel onwil, zoveel tekort. Maar er zijn ook lichtpuntjes,
en het is goed daarvan te horen, om de moed niet te verliezen.
Eén van die lichtpuntjes is het werk van de stichting iSTEPup.
De stichting creëert kansen voor jonge en gemotiveerde
volwassenen in laag- en middeninkomenslanden die
onvoldoende financiële middelen hebben om een
professionele zorgverlener te worden in hun eigen land.
Dit doen zij door het verstrekken van studiebeurzen voor
de opleiding tot verpleegkundige, verloskundige, arts en
apotheker. We proberen op een duurzame manier
basisgezondheidszorg toegankelijk te maken. Daarbij
streeft de stichting iSTEPup transparantie en
zelfredzaamheid na.
Wij collecteren voor iSTEPup op deze zondag en bestuurslid
Janienke Borst-Lier zal ons vertellen over de laatste
ontwikkelingen.
Over de Bijbellezing op startzondag schrijft het HGJB:
Het leren luisteren naar God en Zijn Woord is bij uitstek
aan de orde in de geschiedenis van Samuel bij Eli, in 1
Samuel 3:1-10. In vers 1 lezen we een onthutsende
analyse van die tijd: ‘Het woord van de Heere was schaars
in die dagen.’ Zelfs iemand als Samuel moest het leren om
Gods stem te verstaan. Toen God hem riep, dacht hij dat
het de stem van Eli was.
Aan de hand van deze geschiedenis willen elkaar helpen
te ontdekken dat het erop aankomt om goed naar Gods
stem te horen. ‘Goed om te horen!’ betekent dan niet per
se dat het ook fijn is om te horen wat God te zeggen heeft.
Maar omdat het nodig is, is het toch goed!
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Bij goed weer houden we de startdienst in de voortuin van de
pastorie, vanaf de normale tijd van 9.30 uur. In de buitenlucht
mogen we ook zingen! Stoelen en tafel zullen klaar staan zodat u
per adres op gepaste afstand van elkaar blijft, en toch zijn we
samen. Na de dienst het tweede gedeelte van de startzondag
met koffie/thee/limonade en koek en wordt het thema verder
uitgewerkt in enkele opdrachten en/of een voordracht. Voor
kinderen zullen er spelletjes klaarliggen. Gaat u rondwandelen,
denkt u dan aan de anderhalve meter?
Als het regent, dan wijken we alsnog uit naar de kerk, en
wordt het samenzingen toch weer samen luisteren, en moeten
we helaas het tweede programma ook versoberen. Maar ook dan
hopen we op een veilig en toch genoeglijk samenzijn na de
dienst.

Liturgie voor zondag 30 augustus
Welkom en mededelingen
Luisteren naar Lied 1005: 1, 2, 4 en 5
Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.
Ref.: Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.
Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen,
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
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Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord.
Refrein
Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats door U gebouwd.
Refrein
Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is.
Refrein
De gemeente gaat staan
Stil gebed, votum en groet
Verootmoedigingsgebed
Genadeverkondiging
De gemeente gaat zitten
Luisteren naar solozang: Psalm 86: 5 en 4
5. Gij zijt groot en zeer verheven,
Gij doet wondren aan ons leven.
Gij zijt God, ja Gij alleen,
goedertieren om ons heen.
Heer, Gij hebt mij aangenomen,
mij weer tot het licht doen komen
uit de diepten van de dood.
Ja, uw goedheid is zeer groot.
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4. Leer mij naar uw wil te hand'len,
laat mij in uw waarheid wand'len.
Voeg geheel mijn hart tezaam
tot de vrees van uwen naam.
Heer mijn God, ik zal U loven,
heffen 't ganse hart naar boven.
Ja, uw naam en majesteit
loof ik tot in eeuwigheid.
Gebed om bijstand van de Geest
kinderen van groep 1-8 mogen naar kindernevendienst
Bijbellezing Psalm 32 (Groot Nieuws Bijbel)
1 Een

lied uit de bundel van David.

Gelukkig ben je
als God je vergeeft
en vergeet wat je misdaan hebt.
2 Gelukkig ben je
als de Heer je niets ten laste legt
en je vrijuit kunt spreken.
3 Eerst verzweeg ik mijn zonden,
ik bezweek eronder,
ik kon de hele dag wel schreeuwen.
4 Heer, dag en nacht zette u mij onder druk,
ik voelde me lusteloos
als in de hitte van de zomer.
5 Toen kwam ik openlijk uit
voor wat ik misdaan had,
ik hield het niet langer verborgen;
u, Heer, heb ik mijn schuld bekend
en u hebt al mijn zonden vergeven.
6 Wie u zijn toegedaan,
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moeten zich tot u wenden,
nu u nog te vinden bent.
Dreigen rampen hen te overspoelen,
zij blijven gespaard.
7 U bent mijn toevlucht, u bevrijdt me:
ik kan wel juichen van vreugde.
8 ‘Ik,

de Heer, zal je de weg wijzen die je moet gaan,
je raad geven en je niet uit het oog verliezen.
9 Wees niet onhandelbaar als paarden of ezels;
die blijven alleen in het gareel
als je ze in toom houdt met bit en teugels.’
10 Wie

de Heer vijandig zijn
hebben veel te verduren,
maar wie op hem vertrouwen
omringt hij met liefde.
11 Juich van vreugde om wat de Heer heeft gedaan.
Wie oprecht is moet zich verheugen,
ieder die hem is toegedaan.
Luisteren naar orgel en voordracht: Lied 903: 1, 2, 4 en 5
couplet 1 orgelspel
1. Zou ik niet van harte zingen
Hem die zozeer mij verblijdt?
Want ik zie in alle dingen
niets dan zijn genegenheid.
Is de hartslag van het leven
niet de liefde van de Heer?
Liefde draagt hen meer en meer,
die in dienst van Hem zich geven.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.
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couplet 2 gesproken
2. Als een vogel, die zijn tere
jongen met de vleugels dekt,
zo houdt over mij de Here
zijn beschuttende arm gestrekt.
Alles wendt Hij mij ten goede,
Hij is bij mij nacht en dag,
ja, van voor ik 't licht nog zag,
ben ik veilig in zijn hoede.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.
couplet 4 orgelspel
4. Wat mijn ogen ooit ontwaarden
droeg het merk van Gods beleid;
Hij heeft hemel, zee en aarde
om mijn bestwil toebereid.
Dieren, kruiden uitgelezen,
alle vrucht aan struik en boom,
bronnen, vissen in de stroom,
overal is 't goed te wezen.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.
couplet 5 gesproken
5. Omdat Gij mijn hart doet branden,
omdat Gij mij zo bemint,
hef ik, Heer, tot U mijn handen:
Vader, zie ik ben uw kind.
Wil mij de genade geven,
U te dienen, hier en nu;
God die liefde zijt, aan U
vast te houden, heel mijn leven,
9

tot ik U na deze tijd
liefheb in der eeuwigheid.
Bijbellezing: Galaten 5: 13-25 (Groot Nieuws Bijbel)
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bent geroepen om vrij te zijn, broeders en zusters. Maar gebruik
die vrijheid niet als voorwendsel voor zelfzucht. Nee, wees elkaar
juist dienstbaar in een geest van liefde. 14Want de hele wet is vervat
in dit ene gebod: Heb uw naaste lief als uzelf. 15Maar als u elkaar als
dieren bijt en verscheurt, pas dan maar op dat u niet door elkaar
verslonden wordt.
16Ik bedoel dit: laat u in uw levenswandel leiden door de Geest, dan
zult u geen gevolg geven aan zelfzuchtige verlangens. 17Want wat
onze zelfzucht verlangt, is strijdig met wat de Geest verlangt, en
omgekeerd. Ze zijn elkaars vijanden, met het gevolg dat u niet kunt
doen wat u zou willen. 18Maar als u zich laat leiden door de Geest,
bent u niet aan de wet onderworpen.
19Het is duidelijk wat allemaal uit ons zelfzuchtig ik voortkomt:
ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, 20afgoderij en magie,
haatgevoelens, ruzie, afgunst, uitbarstingen van woede,
eigenbelang, geschillen, partijzucht, 21jaloezie, drinkgelagen,
zwelgpartijen en meer van dergelijke dingen. Evenals vroeger
waarschuw ik u ook nu: wie dergelijke dingen doen, krijgen geen
deel aan het koninkrijk van God.
22Maar wat de Geest doet groeien en rijpen, is liefde, vreugde en
vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid en vertrouwen,
23zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Daar heeft de wet niets op
tegen. 24Wie Christus Jezus toebehoren, hebben hun zondige aard
met zijn hartstochten en verlangens aan het kruis geslagen. 25Als
we leven door de Geest, moeten we ook in het spoor van de Geest
verdergaan.
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Luisteren naar solozang: Ev. liedbundel 213: 1, 2 en 4
Ik wil jou van harte dienen
en als Christus voor je zijn.
Bid dat ik genade vind, dat
jij het ook voor mij kunt zijn.
Wij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast.
Naast elkaar als broers en zusters,
dragen wij elkanders last.
Ik zal blij zijn als jij blij bent,
huilen om jouw droefenis.
Al mijn leeftocht met je delen,
tot de reis ten einde is.
Preek: Van het evangelie knap je op!
Luisteren naar orgelspel en koorzang: Liefde is de bron
Liefde is de bron,
waaruit het licht het lijden overwon,
in verwarring, angst en dood, is God uw reisgenoot,
Zijn liefde is de bron.
Liefde is de bron,
een stroom van licht, een gouden ochtendzon.
Ontvang de adem van Zijn mond,
Hij is uw diepste grond,
Zijn liefde is de bron.
Refrein: Liefde is de bron,
Hij laat nooit gaan wat ooit Zijn hand begon.
In Hem zijn wij bevrijd, Hij leeft in eeuwigheid,
Zijn liefde is de bron.
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Liefde is de bron,
waaruit de Zoon het lijden overwon
en in verwarring, angst en dood is Hij uw reisgenoot,
Zijn liefde is de bron.
Refrein (2 x)
In Hem zijn wij bevrijd, Hij leeft in eeuwigheid,
Zijn liefde is de bron, is de bron.
Gebed, einde stilte en gezamenlijk Onze Vader
De gemeente gaat staan
Luisteren naar solozang: Lied 821
Dat de weg naar je toekomt,
dat de wind je steunt in je rug,
dat de zon je gezicht laat stralen,
dat de regen je akker vruchtbaar maakt,
dat God tot op de dag dat we elkaar weer zien
je draagt in de palm van zijn hand,
je draagt in de palm van zijn hand.
Zegen

Contactgegevens predikant prot. gem. 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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