ZONDAGSBRIEF- 452; 15 november 2020

De ochtenddienst van 15 november (9:30 uur)
Voorganger: Ds. M. Zoeteweij uit Lemele
Organist:
Allard van Dijk
Collectes:
1. iSTEPup; 2. Kerk; 3. Interieurfonds
De avonddienst van 15 november
(19:00 uur)
Ontmoetingsdienst
Voorganger: Ds. Th.J.S. van Staalduine
Collectes:
1. iSTEPup; 2. Kerk; 3. Jeugdwerk
De diensten van 22 november
(9:30 en evt. 15:00 uur)
Gedachtenisdienst voor genodigden
Voorganger: Ds. Th.J.S. van Staalduine
Organist:
Aart Stenfert
Collectes:
1. Hospice Casa Vera Epe; 2. Kerk; 3. Zending

Kindernevendienst
Zolang de Corona-maatregelen duren, is er geen
kindernevendienst.
Ontmoetingsdienst 15 november, 19.00 uur
Wat maken we van een ontmoetingsdienst in Corona-tijd? Geen
koor, geen gesprek in en om de kerkdienst…. Toch laten we
deze avonddienst doorgaan. We richten ons op de ontmoeting
met God. Hij ontmoet ons op allerlei plaatsen, op allerlei
manieren: In de kerk, in muziek, in de natuur, in de stilte, in
gebed, in gesprek met een medemens. En ontmoet je Hem, dan
ontmoet je ook Zijn gezin. Thema is daarom: “Samen bij U,
allemaal anders, allemaal één”. Wij hopen op en bidden om een
ontmoeting met en bij God. Een ontmoeting die ons raakt, in de
kerk en via internet.
Diaconale collecte 15 november 2020: iSTEPup
Stichting iSTEPup geeft studiebeurzen aan jongeren in
ontwikkelingslanden, die verpleegkundige, verloskundige, arts of
apotheker willen worden, maar zelf geen financiële middelen
hebben om hun opleiding te betalen. Zo geeft iSTEPup een
toekomst aan dit talent en kunnen zij later in hun beroep veel
betekenen voor de mensen in hun eigen land! Inmiddels
ondersteunt iSTEPup 12 studenten en zijn 2 afgestudeerd.
Een van de studenten die nog studeert is Hastings Dyson uit
Malawi. Hij wil graag verpleegkundige/broeder worden, maar zijn
ouders verdienen met hun boerderij niet genoeg geld om zijn
hele studie te betalen. Dankzij de collectes in Nijbroek kan hij
toch zijn diploma halen!
Meer informatie is te vinden op de website www.i-step-up.com.
Voor giften: NL88 ABNA 081 400 2315 t.n.v. Stichting iSTEPup.
Gedachtenisdienst(en) 22 november

alleen voor genodigden
Op 22 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar.
Op 29 november leven we met de eerste adventszondag weer
toe naar Kerst, de geboorte van onze Heiland. Op 22 november
ronden we dus het kerkelijk jaar af. En dan is het goed om
degenen te herdenken die in dat jaar uit ons midden overleden

zijn. In de afgelopen 12 maanden waren dat er negen. Op zo’n
zondag gaan de families van deze dorpsgenoten natuurlijk voor.
Wij nodigen hen uit voor de dienst in de kerk. Maar in Corona-tijd
mogen we maar 30 kerkgangers ontvangen. Als er meer dan 30
familieleden zijn (en dat zou best wel eens kunnen), houden we
een extra dienst voor hen om 15.00 uur. ‘Gewone’ kerkgangers
zullen het deze zondag dus moeten doen met onze livestream.
Diaconale collecte 22 november: Hospice Casa Vera
Hospice Casa Vera verhuisde in april 2020 van Oene naar de
Quickbornlaan 13 in Epe. Het hospice maakt onderdeel uit van
de Stichting Vrijwillige Hulpdienst De Kruimelschaar te Epe.
Hospice Casa Vera is een bijna-thuis-huis voor mensen in de
laatste fase van hun leven. Voor hen bij wie de zorg thuis niet
meer mogelijk is biedt het hospice een warm alternatief. De
medische zorg wordt verleend door de thuiszorg en huisartsen.
Ook werken er gemotiveerde vrijwilligers die het welzijn van de
gasten verzorgen en de naaste familie ontvangen.
Een gift kan overgemaakt worden op banknummer: NL19 ABNA
060 460 7814 t.n.v.Stichting Vrienden van de Kruimelschaar te
Epe o.v.v. hospice Casa Vera.
Beeld na geluid
Eind oktober is de geluidsinstallatie vernieuwd. Op woensdag 11
november waren de beeldschermen aan de beurt om
opgehangen en geplaatst te worden. Eén boven de
kerkenraadsbank aan de boog, één tegenover de
kerkenraadsbank aan de zijmuur, en een kleintje achter de
kansel, achter de boog, voor wie zich op het koor, of bij het orgel
bevindt. Na minstens 5 jaar wikken en wegen is het er toch van
gekomen! En nu kunnen er maar 30 kerkgangers van
genieten…. We hopen van harte dat we over enige tijd weer met
meer mensen in de kerk van deze moderne techniek kunnen
genieten!

Liturgie voor zondagmorgen 15 november
Welkom en afkondigingen
Wij luisteren naar de melodie van psalm 145: 1 en 5 en
neuriën mee
1. O Heer, mijn God, Gij koning van 't heelal,
ik wil uw naam verheffen boven al.
Van dag tot dag roem ik uw majesteit,
ik zegen U voor eeuwig en altijd.
Groot is de Heer, zijn grootheid zij geprezen,
groot is zijn naam, zijn ondoorgrond'lijk wezen.
Van mond tot mond gaan uw geduchte daden,
van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade.
5. Zie, aller ogen zijn op U gericht,
Heer, die te rechter tijd hun nood verlicht.
Gij opent uwe hand, en al wat leeft
vindt voedsel, vindt al wat het nodig heeft.
Rechtvaardig is de Heer in al zijn wegen,
in al zijn daden is Hij ons genegen.
Al wie Hem aanroept, schenkt Hij zijn ontferming;
wie Hem in waarheid aanroept, vindt bescherming.
Stil gebed, votum en groet
Samenvatting van de Wet: Deut. 30:1 - 4 en Mat. 22:35 - 40
1

Wanneer alles werkelijkheid is geworden wat ik u beschreven
heb, zegeningen en vervloekingen, en wanneer u ten slotte, door
de Heer, uw God, uiteengejaagd en verstrooid onder alle volken,
daar lering uit getrokken hebt 2 en samen met uw kinderen naar
de Heer, uw God, terugkeert en hem weer met hart en ziel gaat
gehoorzamen – daartoe heb ik u vandaag aangespoord –, 3 dan
zal de Heer, uw God, in uw lot een keer brengen: hij zal zich over
u ontfermen en u, na u eerst verstrooid te hebben, weer uit al die
landen bijeenbrengen. 4 Zelfs al zijn sommigen verbannen naar

het eind van de wereld, de Heer, uw God, zal u terughalen en
weer bij elkaar brengen.
35

Om Jezus op de proef te stellen vroeg een van hen, een
wetgeleerde: 36‘Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’
37
Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en
met heel uw ziel en met heel uw verstand. 38 Dat is het grootste
en eerste gebod. 39 Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste
lief als uzelf. 40 Deze twee geboden zijn de grondslag van alles
wat er in de Wet en de Profeten staat.’
Wij luisteren naar lied 320: 1 t/m 4, gezongen door de solist
1. Wie oren om te horen heeft,
hore naar de wet die God hem geeft:
gij zult geen vreemde goden,
maar Mij alleen belijden voortaan.
Hoor, Israël, mijn geboden.
2. Bemint uw Heer te allen tijd,
dient Hem met alles wat gij zijt,
aanbidt Hem in uw daden.
Dit is het eerste en grote gebod,
de wil van God, uw Vader.
3. Biedt uw naaste de helpende hand,
spijzigt de armen in uw land,
een woning wilt hen geven.
Het tweede gebod is het eerste gelijk;
doet dit, en gij zult leven.
4. De macht der liefde is zo groot,
geen water blust haar vuren uit,
wanneer zij is ontstoken.
Nu wilt ontbranden aan liefdeswoord,
God heeft het tot ons gesproken.
Gebed om de opening van het Woord en de verlichting door
de Heilige Geest

Schriftlezing Oude Testament: Daniël 7: 1 t/m 14
1-2

In het eerste jaar van koning Belsassar van Babylonië had
Daniël een droom, beelden kwamen in hem op tijdens zijn slaap.
Hij schreef die droom op en zijn verslag begon aldus:
‘Ik had een nachtelijk visioen waarin ik zag hoe de vier winden
van de hemel de grote zee in beroering brachten. 3 Vier grote
dieren rezen op uit de zee, elk met een andere gestalte.
4
Het eerste dier leek op een leeuw, maar dan met
adelaarsvleugels. Ik zag hoe zijn vleugels werden uitgerukt, hoe
het dier werd opgetild, op twee voeten overeind werd gezet als
een mens en ook het hart van een mens kreeg.
5
Toen verscheen er een tweede dier; het leek op een beer
en het had zich half opgericht. Het hield drie ribben tussen de
tanden van zijn muil, en het dier werd aangespoord met de
woorden: “Sta op, eet veel vlees.”
6
Daarna zag ik een ander dier; het leek op een panter,
maar dan met vier vogelvleugels op zijn rug, en het had ook vier
koppen. Dit dier werd macht toebedeeld.
7
Daarna zag ik in mijn nachtelijke visioenen een vierde
dier, angstaanjagend, afschrikwekkend en geweldig sterk, met
grote ijzeren tanden. Het vrat en vermaalde alles, en wat
overbleef vertrapte het met zijn poten. Het verschilde van alle
dieren die daarvoor verschenen waren, en het had tien horens.
8
Toen ik naar de horens keek zag ik hoe een kleine, nieuwe
horen tussen de andere opkwam; drie van de oude horens
werden uitgerukt om er plaats voor te maken. En in die horen
bevonden zich ogen als mensenogen en een mond vol
grootspraak.
9
Ik zag dat er tronen werden neergezet en dat er een
oude wijze plaatsnam. Zijn kleed was wit als sneeuw, zijn
hoofdhaar als zuivere wol. Zijn troon bestond uit vuurvlammen,
de wielen uit laaiend vuur. 10 Een rivier van vuur welde op en
stroomde voor hem uit. Duizend maal duizenden dienden hem,
tienduizend maal tienduizenden stonden voor hem. Het hof nam
plaats en de boeken werden geopend. 11 Ik zag hoe het dier werd
gedood vanwege de grootspraak van de horen, ik zag hoe zijn
lichaam werd vernietigd en aan de vlammen werd

prijsgegeven. 12De andere dieren werd wel hun macht ontnomen,
maar hun werd nog enige tijd van leven gegund.
13
In mijn nachtelijke visioenen zag ik dat er met de wolken
van de hemel iemand kwam die eruitzag als een mens. Hij
naderde de oude wijze en werd voor hem geleid. 14 Hem werden
macht, eer en het koningschap verleend, en alle volken en
naties, welke taal zij ook spraken, dienden hem. Zijn
heerschappij was een eeuwige heerschappij die nooit ten einde
zou komen, zijn koningschap zou nooit te gronde gaan.
Wij luisteren naar psalm 75: 1 en 2, gezongen door de solist
1. U alleen, U loven wij,
U loven wij, onze Heer,
want uw naam zo rijk van eer
is tot onze vreugd nabij.
Men vertelt in heel het land
al de wond'ren van uw hand.
2. "Ja, Ik kom, Ik kies de tijd,
Ik kies de tijd ten gericht.
Lijkt het of de aarde zwicht,
wankelt recht en zekerheid,
Ik bewaar het wereldrond,
op mijn trouw is het gegrond."
Schriftlezing I uit het N.T.: Mattheus 25: 31 t/m 46
31

Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in
gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn
glorierijke troon. 32 Dan zullen alle volken voor hem worden
samengebracht en zal hij de mensen van elkaar scheiden zoals
een herder de schapen van de bokken scheidt; 33 de schapen zal
hij rechts van zich plaatsen, de bokken links.
34
Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich
zeggen: “Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem
deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de
wereld voor jullie bestemd is. 35 Want ik had honger en jullie
gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik
was een vreemdeling, en jullie namen mij op, 36 ik was naakt, en

jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat
gevangen en jullie kwamen naar mij toe.”
37
Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer,
wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of
dorstig en u te drinken gegeven? 38 Wanneer hebben wij u als
vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en
gekleed? 39 Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de
gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?”
40
En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie:
alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten
van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.”
41
Daarop zal hij ook de groep aan zijn linkerzijde
toespreken: “Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn ogen naar het
eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen.
42
Want ik had honger en jullie gaven mij niet te eten, ik had dorst
en jullie gaven me niet te drinken. 43 Ik was een vreemdeling en
jullie namen mij niet op, ik was naakt en jullie kleedden mij niet.
Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie bezochten mij niet.”
44
Dan zullen ook zij antwoorden: “Heer, wanneer hebben
wij u hongerig gezien of dorstig, als vreemdeling of naakt, ziek of
in de gevangenis, en hebben wij niet voor u gezorgd?”
45
En hij zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat
jullie voor een van deze onaanzienlijken niet gedaan hebben,
hebben jullie ook voor mij niet gedaan.”
46
Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten, de
rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven.’
Wij luisteren naar de melodie van lied 748. Daarna leest de
predikant van dit lied de verzen 1, 2, 3 en 5 voor zonder orgel
1. Het duurt niet lang meer tot de tijd
van Christus aan zal breken,
en Hij in grote heerlijkheid
het oordeel uit zal spreken.
Het lachen is dat uur gedaan,
als alles zal in vuur vergaan,
naar Petrus heeft geschreven.

2. Dan klinken de bazuinen luid
tot aan de verste kimmen.
Dan zullen alle doden uit
hun smalle graven klimmen.
Maar die nog op de aarde gaan,
die zal de Heer van stond af aan
tot nieuwe mensen maken.
3. Als Hij het boek geheven houdt
en leest wat staat geschreven,
wat ieder mens zo jong als oud
op aarde heeft bedreven,
hoort ieder mens Hem bevend aan,
hoort ieder wat hij heeft gedaan
de dagen van zijn leven.
5. Heer Jezus, ach wat duurt het lang
tot aan die dag der dagen.
Zie ons op aarde klein en bang,
bezocht door duizend plagen.
Kom Rechter in uw majesteit
in uw genade, kom, bevrijd
ons van het kwade. Amen.
Schriftlezing II uit het N.T.: 2 Petrus 3:3, 4 en 8 t/m 13
3

Vergeet vooral niet dat er aan het einde van de tijd spotters
zullen komen, die hun eigen begeerte volgen en smalend
4
vragen: ‘Waar blijft hij nu? Hij had toch beloofd te komen? De
generatie voor ons is al gestorven, maar alles is nog steeds zoals
het sinds het begin van de schepping geweest is.’
(…)
8

Eén ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en
zusters: voor de Heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar
als één dag. 9 De Heer is niet traag met het nakomen van zijn
belofte, zoals sommigen menen; hij heeft alleen maar geduld met
u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren
gaat. 10 De dag van de Heer zal komen als een dief. De

hemelsferen zullen die dag met luid gedreun vergaan, de
elementen gaan in vlammen op, de aarde wordt blootgelegd en
alles wat daarop gedaan is komt aan het licht. 11Als dit allemaal
op die manier te gronde gaat, hoe heilig en vroom moet u dan
niet leven, 12 u die uitziet naar de dag van God en het aanbreken
daarvan bespoedigt! Die dag gaan de hemelsferen in vlammen
op, en de elementen vatten vlam en smelten weg. 13 Maar wij
vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel
en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.
Wij luisteren naar lied 751: 1, 2 en 3, gezongen door de solist
1. De Heer verschijnt te middernacht!
Nu is nog alles stil,
maar zalig hij die toch reeds wacht
en Hem begroeten wil.
2. Want ook als niemand naar Hem vraagt
noch in zijn dag gelooft,
zijn komst wordt door geen macht vertraagd:
Hij heeft het zelf beloofd.
3. Wie waakt er als een trouwe knecht,
zijn Meester toegedaan,
dat als de Heer komt om zijn recht
hij voor Hem kan bestaan?
Verkondiging n.a.v. 2 Petrus 3:13
Maar wij vertrouwen op Gods belofte
en zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
waar gerechtigheid woont.
Wij luisteren naar de melodie van lied 756. Daarna leest de
gemeente de coupletten 1, 2, 4 en 6 hardop voor, zonder orgel
1. Laat komen, Heer, uw rijk,
uw koninklijke dag,
toon ons uw majesteit,
Messias, uw gezag!

2. Waar blijft het overlang
beloofde land van God,
waar liefd' en lofgezang
verdrijven leed en dood?
4. Zal ooit een dag bestaan
dat oorlog, haat en nijd
voorgoed zijn weggedaan,
in deze wereldtijd?
6. Wij bidden, Heer, sta op
en kom in heerlijkheid!
Op U staat onze hoop
die onze Herder zijt!
In memoriam Jan Willems
Dankgebed en voorbede
Wij luisteren naar lied 769: 1, 2 en 6, gezongen door de solist
1. Eens, als de bazuinen klinken,
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen,
Heer, dan is uw pleit beslecht.
2. Scheurt het voorhang van de wolken,
wordt uw aangezicht onthuld,
vaart de tijding door de volken
dat Gij alles richten zult:
Heer, dan is de dood verzwolgen,
want de schriften zijn vervuld.
6. Van die dag kan niemand weten,
maar het woord drijft aan tot spoed,
zouden wij niet haastig eten,
gaandeweg Hem tegemoet,
Jezus Christus, gist'ren, heden,
komt voor eens en komt voor goed!

Zegen
Wij luisteren naar de melodie van lied 415: 3
3. Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

Bij het uitgaan van de kerk kunt u uw gaven voor de collecten in
de mandjes onder de toren laten vallen.

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

