13 september 2020
Protestantse Gemeente te Nijbroek

Liturgie Startzondag

Met medewerking van:
Voorganger: Ds. Th. van Staalduine
Zang en muziek: Gerson van Manen
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Zingen voor de dienst
Samenzang: Evang. Liedbundel 478: 1 en 2

Refrein: Zing, zing, zingen maakt blij,
Zingen van Jezus, vrolijk en vrij,
Zing, zing, zingen maakt blij.
Zingen van Jezus maakt vrolijk en vrij.
God is zo goed voor jou en voor mij,
Pieker dus niet, wees dankbaar en blij.
God heeft je lief en daarom zegt hij
Ben je soms moe, kom dan maar bij mij!
Refrein
Ben je alleen of heb je verdriet,
Lijkt het soms net of niemand je ziet?
Kijk dan omhoog, de hemel is blauw!
Weet je dat God zijn zoon gaf voor jou?
Refrein
Luisteren naar Gerson: Met één hart en stem (Sela)

Zing mee, zing nu samen voor God,
want Hij is goed en trouw aan Zijn kerk.
Vier mee, vier de liefde van God,
want in Zijn naam staan wij samen sterk.
Refrein: Uitbundig en luid zingt ons hart zich voor Hem uit.
Met één hart en stem zingen wij voor Hem,
wij prijzen Jezus, onze Heer!
Hef een loflied aan voor de hoogste Naam,
wij prijzen Jezus onze Heer!
Loof mee, loof de goedheid van God.
Vergeet Zijn vele wonderen niet.
Juich mee, juich van blijdschap voor God,
want Hij is hier en troont op ons lied.
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Refrein (allen)
Samenzang: Opwekking 733: 10.000 redenen

De zon komt op, maakt de morgen wakker
Mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
Laat mij nog zingen als de avond valt.
Refrein: Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.
Heer vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen,
Tienduizend redenen tot dankbaarheid.
Refrein
En op die dag, als mijn kracht vermindert,
Mijn adem stokt en mijn einde komt,
Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen,
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.
Refrein

Eredienst
Woord van welkom en mededelingen

Aanwezigen gaan staan
Luisteren en Zingen: Opwekking 245 (Hier in uw Heiligdom)

Gerson: Hier in Uw heiligdom, dicht bij de troon,
vraagt Uw aanwezigheid ons stil te zijn.
Zo komen wij tot U, met heilig ontzag,
als Uw Geest ons trekt tot U.
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Allen: Hier in Uw heiligdom, dicht bij de troon,
vraagt Uw aanwezigheid ons stil te zijn.
Zo komen wij tot U, met heilig ontzag,
als Uw Geest ons trekt tot U.
Rein door Uw zuiver bloed, met zekerheid
dat wij geborgen in Uw liefde zijn.
Staan wij vrijmoedig hier en antwoordt ons hart
op de roepstem van Uw Geest.
Heer ik wil horen uw zachte stem.
Laat and’re stemmen in mij zwijgen.
Open mijn ogen, Heer, opdat ik het Licht
van Uw aangezicht zal zien.
Stil gebed; Votum en groet

Aanwezigen gaan zitten
Gebed om Gods goede zorg en de aanwezigheid van de Heilige
Geest

Woord van goede boodschap
Luisteren naar Gerson: U bent sterker (MozaïekWorship)

Zoals een sprankje licht het duister breekt; U bent sterker
Mijn angst verstilt wanneer uw liefde spreekt; U bent sterker
Licht dat altijd schijnt, Liefde zonder eind
En moet ik door een dal van lijden gaan; U bent sterker
en als ik val en niet meer op kan staan; U bent sterker
Licht dat altijd schijnt, Liefde zonder eind
Jezus, U bent meer dan genoeg voor mij
Jezus, U blijft mijn God in eeuwigheid
En als mijn leven hier ten einde loopt; U bent sterker
Want aan de horizon gloort nieuwe hoop; U bent sterker
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Jezus, U bent en blijft meer dan genoeg voor mij
Jezus, U bent en blijft mijn God in eeuwigheid
Licht dat altijd schijnt, Liefde zonder eind
Samenzang: Lied 146c (Liedboek 2013)/Gezang 21 (Liedboek
1973): 1 en 4

Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Isrels God!
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!
Hij is 't, die hemelen, zeeën en aarde,
die al wat is tot aanzijn riep,
de enige God die zijn macht openbaarde,
Hem is gehoorzaam wat Hij schiep.
Hij, die het al heeft in zijn hand,
houd ook ons zwak geloof in stand.
Halleluja! Halleluja!
Schriftlezing: 1 Samuel 3: 1-19 (NBV 2004)
1

De jonge Samuel diende de Heer, onder de hoede van Eli. Er klonken in die
tijd zelden woorden van de Heer en er braken geen visioenen door.
2
Op zekere nacht lag Eli op zijn slaapplaats. Zijn ogen waren dof
geworden, hij kon bijna niet meer zien. 3Samuel lag te slapen in het heiligdom
van de HEER, bij de ark van God. De godslamp was bijna uitgedoofd. 4Toen
riep de HEER Samuel. ‘Ja,’ antwoordde Samuel. 5Hij liep snel naar Eli toe en
zei: ‘Hier ben ik. U hebt me toch geroepen?’ Maar Eli antwoordde: ‘Ik heb je
niet geroepen. Ga maar slapen.’ Toen Samuel weer lag te slapen, 6riep
de HEER hem opnieuw. Samuel stond op, ging naar Eli en zei: ‘Hier ben ik. U
hebt me toch geroepen?’ Maar Eli antwoordde: ‘Ik heb je niet geroepen, mijn
jongen. Ga maar weer slapen.’ 7Samuel had de Heer nog niet leren kennen,
want de Heer had zich niet eerder aan hem bekendgemaakt door het woord
tot hem te richten. 8Opnieuw riep de Heer Samuel, voor de derde keer.
Samuel stond op, ging naar Eli en zei: ‘Hier ben ik. U hebt me toch geroepen?’
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Toen begreep Eli dat het de Heer was die de jongen riep. 9Hij zei tegen
Samuel: ‘Ga maar weer slapen. Wanneer je wordt geroepen, moet je
antwoorden: “Spreek, Heer, uw dienaar luistert.”’
Samuel legde zich weer te slapen, 10en de Heer kwam bij hem staan
en riep net als de voorgaande keren: ‘Samuel! Samuel!’ En Samuel
antwoordde: ‘Spreek, uw dienaar luistert.’ 11Toen zei de Heer tot Samuel: ‘Let
op! Ik ga in Israël iets doen waarvan ieder zo zal ophoren dat zijn beide oren
tuiten! 12Als die tijd aanbreekt zal ik alles, maar dan ook alles ten uitvoer
brengen wat ik Eli en zijn familie heb voorzegd. 13Ik heb hem aangekondigd
dat ik onherroepelijk het vonnis over zijn familie zou voltrekken vanwege het
wangedrag van zijn zonen: hij wist dat zij God minachtten, maar hij heeft ze
niet terechtgewezen. 14Daarom heb ik Eli’s familie gezworen dat hun schuld
met geen enkel offer kan worden ingelost.’
15
Samuel bleef tot de ochtend liggen en opende toen de deuren van
het heiligdom van de Heer. Hij zag ertegen op om
Eli te vertellen wat hij had gehoord. 16Maar Eli riep
hem bij zich: ‘Samuel, mijn jongen, kom eens hier!’
‘Hier ben ik,’ antwoordde Samuel, 17en Eli vroeg:
‘Wat heeft hij tegen je gezegd? Probeer niet het
voor me te verbergen. God mag met je doen wat
hij wil, als je ook maar iets achterhoudt van wat hij
tegen je heeft gezegd!’ 18Zonder iets achter te
houden vertelde Samuel hem alles wat hij had
gehoord, en Eli zei: ‘Hij is de Heer. Laat hij doen
wat hij het beste vindt.’ 19 Samuel groeide op.
De HEER stond hem bij en bracht alles in vervulling
wat hij had voorzegd.
Luisteren naar Gerson: Opwekking 832

Waar U verschijnt, wordt alles nieuw, want U bevrijdt en geeft leven.
Elke storm verstilt door de klank van Uw stem;
alles buigt voor Koning Jezus!
U bent de Held, Die voor ons strijdt.
U baant de weg van overwinning..!
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer…
Naam boven alle namen, hoogste Heer.
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Voor eeuwig is Uw heerschappij, Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam, Jezus, Overwinnaar!
De duisternis licht op door U, de duivel is door U verslagen!
Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven!
De schepping knielt in diepst ontzag,
de hemel juicht voor onze Koning!
En de machten van de hel weten Wie er regeert:
Naam boven alle namen, Hoogste Heer!
Voor eeuwig is Uw heerschappij, Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam, Jezus, Overwinnaar!
Naam boven alle namen…
Voor eeuwig is Uw heerschappij, Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam, Jezus, Overwinnaar!
Samenzang: Psalm 150 (nieuwe berijming)

Looft God, looft Hem overal.
Looft de Koning van 't heelal
om zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Looft de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.
Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijkt Hem!
Cither, cimbel, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.
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Schriftlezing: Jacobus 1: 19-25 (Groot Nieuws Bijbel)
19

Onthoud dit goed, mijn dierbare broeders en zusters: aarzel nooit om te
luisteren, maar wacht met spreken en kwaad worden. 20Want wie zich boos
maakt, volbrengt de wil van God niet. 21Weg dus met alles wat smerig is, weg
met alle slechte gewoonten; wees zachtmoedig en aanvaard het woord dat in
u is geplant en uw leven kan redden.
22
Houd uzelf niet voor de gek door alleen naar de boodschap te
luisteren; breng haar ook in praktijk. 23Want wie het woord van God hoort,
maar er geen uitvoering aan geeft, lijkt op een man die het gezicht dat de
natuur hem heeft meegegeven, in een spiegel bekijkt. 24Heeft hij zichzelf
bekeken, dan gaat hij weg, en meteen is hij vergeten hoe hij eruitziet. 25Maar
wie zich verdiept in de volmaakte wet die bevrijding geeft, en dat blijft doen,
wie niet vergeet wat hij hoort, maar het in praktijk brengt – die zal gelukkig
zijn in wat hij doet.
Overdenking
Samenzang: Opwekking 167

Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot Zijn eer.
Heel de wereld moet het weten,
dat God niet veranderd is
en Zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren,
omdat Hij er over waakt
en de Geest doorbreekt de grenzen,
die door mensen zijn gemaakt.
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Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
Mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest, Die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!
Presentatie collectedoel: iSTEPup door
Janienke Borst-Lier

Luisteren naar Gerson: Onze Schuilplaats is God
(MozaïekWorship)

Er is hoop die groter dan de dood is
Er is leven sterker dan het sterven
Er is licht dat niemand ooit kan doven
Er is liefde die nooit teleur zal stellen
Er is vrede ver voorbij de onrust
Er is blijdschap dieper dan de tranen
Er is sterkte zelfs in onze zwakte
Er is trouw die ons niet zou verlaten
Onze hulp en onze verwachting is in U voor eeuwig..!
Dus richten wij onze harten naar boven,
vertrouwen wij op de God, Die wij loven
Niemand, die ons uit Uw handen kan roven;
een machtige Rots, onze Schuilplaats is God!
Er is troost die sterker dan de pijn is
Er is vreugde groter dan ons lijden
Er is antwoord midden in de twijfel
Overwinning dwars door al ons strijden
Onze hulp en onze verwachting is in U voor eeuwig..!
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Dus richten wij onze harten naar boven,
vertrouwen wij op de God, Die wij loven
Niemand, die ons uit Uw handen kan roven;
een machtige Rots, onze Schuilplaats is God!
Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen
en alle tranen voor altijd zal drogen
is het Uw Geest, Die ons helpt te geloven:
Een machtige Rots, onze Schuilplaats is God!
Onze hulp en onze verwachting is in U
Onze hulp en onze verwachting is in U
Onze hulp en onze verwachting is in U voor eeuwig
Dus richten wij onze harten naar boven,
vertrouwen wij op de God, Die wij loven
Niemand, die ons uit Uw handen kan roven;
een machtige Rots, onze Schuilplaats is God!
Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen
en alle tranen voor altijd zal drogen
is het Uw Geest, Die ons helpt te geloven:
een machtige Rots, onze Schuilplaats is God
In memoriam
Voorbede
Samenzang: Lied 978 (liedboek 2013)/Gezang 479 (liedboek
1973): 1, 3 en 4

Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzeek're zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.
Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.

11

De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
't Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.
Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.
Zegen

U kunt deze dienst nog eens beluisteren op www.kerknijbroek.nl
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