ZONDAGSBRIEF-442; 6 september 2020

De ochtenddienst van 6 september
(9:30 uur)
Voorganger: Ds. B van ’t Veld uit Vaassen
Organist:
Ted Hoogers
Collectes:
1. Liliana Fonds; 2. Kerk; 3. Onderhoud pastorie
De startdienst van 13 september
(9:30 uur)
Opening winterwerk - ontmoetingsdienst
Voorganger: Ds. Th.J.S. van Staalduine
Organist:
Aart Stenfert
Collectes:
1. iSTEPup; 2. Kerk; 3. Jeugdwerk

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, ook tijdens de startdienst op 13 september)
uit te zenden, speciaal ook voor mensen uit risico-groepen die
liever nog niet naar een bijeenkomst 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 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
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sterker en hun omgeving toegankelijker. Een gift kan
overgemaakt worden op rekeningnummer: NL08 RABO
0303080000
Diaconale collecte 13 september: iSTEPup
Stichting iSTEPup financiert medische opleidingen voor
ambitieuze jongeren in ontwikkelingslanden, die zelf geen
financiële middelen hebben om hun opleiding te betalen.
Studenten die verpleegkundige, verloskundige, arts of apotheker
willen worden, kunnen aanspraak maken op een studiebeurs. De
stichting zorgt voor begeleiding via een buddy, om de kans op
uitval tijdens de studie te verkleinen. Inmiddels ondersteunt
iSTEPup 9 studenten, maar zij willen graag meer jonge
studenten een kans tot een opleiding bieden.Voor meer
informatie: www.i-stepup.com. Een gift kan overgemaakt worden
op rekeningnummer: NL 88 ABNA 0814002315 ten name van
Stichting iSTEPup
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, waarvoor
deze zondag de diaconale collecte is. 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!
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.
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Liturgie voor zondag 6 september
Welkom en mededelingen
Luisteren naar de melodie van psalm 33:8
Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heil'ge naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde
uwe liefd' ons leiden,
uw barmhartigheid.
God, op wien wij wachten,
geef ons moed en krachten
nu en voor altijd.
Stil gebed, votum en groet
Luisteren naar de melodie van Lied 221: 1, 3
Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heengeslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.
Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.
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Gebodslezing
Luisteren naar de melodie van Psalm 119: 42, 44
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,
U te beminnen is geheel mijn leven.
Heer, ondersteun mij, geef mij vaste grond,
laat uw beloften heel mijn leven schragen.
Beschaam mij niet, ik hoop op uw verbond,
bevestig mij, dat mij verlossing dage.
Als Gij mij steunt, zal ik te allen stond
de vreugde van uw wet in 't harte dragen.
Gebed
Schriftlezing Oude Testament: Jesaja 52:7-10
Luisteren naar de melodie van Gezang 32: 1, 2, 5 (Liedboek
voor de kerken 1973)
Hoe lieflijk, hoe schoon zijn de schreden
op bergen, hoog in 't licht
van wie zich met een woord van vrede
en heil tot Sion richt.
Van ver weergalmt der boden lied:
de Heer regeert, vrees niet.
O hoor, zelfs de wachters gaan zingen
met opgewekte stem.
Hun eigen ogen zien de dingen
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die aan Jeruzalem
geschieden in des Heren naam.
Hij brengt uw volk weer saam.
Hoe lieflijk, hoe schoon gaan de schreden
van Gods gezanten voort.
In alle landen, alle steden
weerklinkt des Heren woord.
En waar de Heer verzoening bracht
wordt Sions heil herdacht.
Schriftlezing Nieuwe Testament: Lucas 4:42-44
Luisteren naar de melodie van Lied 837: 1, 4
Iedereen zoekt U, jong of oud,
speurend langs allerlei wegen,
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd,
Meester, waar kom ik U tegen?
Eens vindt U ons, bij dag of nacht,
moe van onszelf en zonder kracht,
dorstend naar liefde en zegen.

Koning, Uw rijk is zo nabij,
open mijn ogen en oren,
onrustig is mijn hart in mij,
totdat het nieuw wordt geboren.
Daarom zoekt U elk mensenkind,
zoek, herder, mij, opdat ik vind
en steeds meer bij U zal horen.

Preek
Luisteren naar de melodie van Lied 747: 1, 8
Eens komt de grote zomer
waarin zich 't hart verblijdt.
God zal op aarde komen
met groene eeuwigheid.
De hemel en de aarde
wordt stralende en puur.
God zal zich openbaren
in heel zijn creatuur.

Dan zal het loflied schallen
rondom de gouden troon,
dan heffen wij daar allen
met grote vreugde aan:
lof zij en eer en sterkte
de Vader en de Zoon,
de Geest om al zijn werken
zij lof van nu voortaan.
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Gebed
gemeente gaat staan
Luisteren naar de melodie van Psalm 98: 3, 4
Laat heel de aard' een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des Heren wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote Koning,
verhef, bazuin, uw stem van goud,
de Heer heeft onder ons zijn woning,
de Heer die bij ons intocht houdt.
Laat alle zeeën, alle landen
Hem prijzen met een blij geluid.
Rivieren klappen in de handen,
de bergen jubelen het uit.
Hij komt, Hij komt de aarde richten,
Hij komt, o volken weest verblijd,
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,
zijn heil en zijn gerechtigheid.
Zegen
Luisteren naar de melodie van Lied 415: 3
Amen, amen, amen,
dat wij niet beschamen,
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, Uw naam ter eer.
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

