Laatste zondag kerkelijk jaar

22 november 2020
Viering in de ochtend en in de middag
Voorganger: Ds. Th. van Staalduine
Pianist (ochtend): Hessel Keizer
Organist: Aart Stenfert
Solist: Eveline van Staalduine
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Ochtenddienst

Welkom
Wij luisteren naar Opwekking 733, ‘tienduizend redenen tot
dankbaarheid’

via https://www.eo.nl/thema/samen-geloven/nederland-zingt-liederen
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 2x)
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Dienst van verootmoediging
Stil gebed
Votum en Groet
Gebed om Gods ontferming
Gods goede boodschap
Wij luisteren naar Lied 256 (Johan de Heer): 1 en 4, ‘Tel uw zegeningen’,

gezongen door de solist, begeleid met piano

Als op ‘s levens zee de stormwind om u loeit.
Als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit.
Tel uw zegeningen tel ze een voor een.
En ge zegt verwonderd: Hij liet nooit alleen.
Refrein:
Tel uw zegeningen, een voor een.
Tel ze alle en vergeet er geen.
Tel ze alle, noem ze een voor een.
En ge ziet Gods liefde dan door alles heen.
Zo in alle moeiten zorgen zonder tal.
Wees toch nooit ontmoedigd, God is overal.
Tel uw zegeningen, eng’len luist’ren toe.
Troost en hulp schenkt Hij u, volg dan blij te moe.
Refrein

Dienst van het Woord
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
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Lezing Oude Testament: Genesis 45: 1-11 en 25-28

Toen kon Jozef zich niet langer goed houden tegenover allen die
daar bij hem waren. ‘Laat iedereen weggaan!’ riep hij. Zo was er
niemand bij toen Jozef zijn broers vertelde wie hij was. 2Hij barstte in
tranen uit en huilde zo luid dat de Egyptenaren het hoorden en dat
het ook in het paleis van de farao te horen was. 3Hij zei tegen zijn
broers: ‘Ik ben het, Jozef! Leeft mijn vader nog?’ Zijn broers waren niet
in staat antwoord te geven, ze waren verlamd van schrik. 4‘Kom toch
dichterbij,’ zei Jozef tegen hen, en daarop gingen ze dichter naar hem
toe. ‘Ik ben Jozef,’ zei hij, ‘jullie broer, die jullie verkocht hebben en
die naar Egypte is meegevoerd. 5 Maar wees niet bang en maak jezelf
geen verwijten dat jullie mij verkocht hebben en dat ik hier ben
terechtgekomen, want God heeft mij voor jullie uit gestuurd om jullie
leven te redden. 6De hongersnood teistert het land nu al twee jaar, en
ook de komende vijf jaar zal er niet geploegd of geoogst
worden. 7God heeft mij voor jullie uit gestuurd om jullie voortbestaan
op aarde veilig te stellen; zo wilde hij veel levens redden. 8Niet jullie
hebben mij dus hierheen gestuurd maar God; door hem ben ik de
belangrijkste raadsman van de farao geworden, de bestuurder van zijn
hele hof en heerser over heel Egypte. 9 Ga onmiddellijk terug naar
mijn vader en zeg tegen hem dat zijn zoon Jozef hem het volgende
laat weten: “God heeft mij heer over heel Egypte gemaakt. Kom zo
snel mogelijk naar mij toe. 10 U kunt in Gosen wonen, dicht bij mij, met
uw kinderen, uw kleinkinderen, uw schapen en geiten en runderen en
wat u verder maar bezit. 11Ik zal u daar onderhouden, want de
hongersnood zal nog vijf jaar duren. Dan hoeft u geen gebrek te
lijden, u niet en ook uw familieleden en uw dieren niet.”’ (…)
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Zo verlieten ze Egypte en kwamen ze weer in Kanaän, bij hun vader
Jakob. 26‘Jozef leeft nog!’ zeiden ze tegen hem. ‘En hij regeert over
heel Egypte!’ Maar Jakob bleef er koud onder, want hij geloofde hen
niet. 27Toen ze hun vader echter alles overbrachten wat Jozef tegen
hen had gezegd en toen hij de wagens zag die Jozef meegegeven
had om hem te vervoeren, leefde hij op. 28‘Zo weet ik genoeg,’ zei
25
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Israël, ‘mijn zoon Jozef is nog in leven. Ik wil naar hem toe, ik wil hem
zien voordat ik sterf.’
Wij luisteren naar de melodie van Psalm 42, daarna spreekt de

voorganger couplet 1 (OB), en daarna spreekt de gemeente couplet 7
(NB), beide zonder orgelspel:

't Hijgend hert, der jacht ontkomen,
Schreeuwt niet sterker naar 't genot
Van de frisse waterstromen,
Dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja, mijn ziel dorst naar de Heer;
God des levens, ach, wanneer
Zal ik naad'ren voor Uw ogen,
In Uw huis Uw naam verhogen?
Hart, onrustig, vol van zorgen,
vleugellam geslagen ziel,
hoop op God en wees geborgen.
Hij verheft wie nederviel.
Eens verschijn ik voor den Heer,
vindt mijn ziel het danklied weer:
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven
altijd aan de dood ontheven.
Lezing Nieuwe Testament: Matteüs 24: 1-14

Nadat Jezus de tempel had verlaten, wendden zijn leerlingen zich
onderweg tot hem en vestigden zijn aandacht op de
tempelgebouwen. 2 Hij zei tegen hen: ‘Hebben jullie dat alles goed
gezien? Ik verzeker jullie: geen enkele steen zal op de andere blijven,
alles zal worden afgebroken!’
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Op de Olijfberg ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen, en nu
ze onder elkaar waren vroegen ze: ‘Vertel ons, wanneer zal dat
allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we uw komst en de
voltooiing van deze wereld herkennen?’ 4Jezus antwoordde hun: ‘Pas
op dat niemand jullie misleidt. 5Want er zullen velen komen die mijn
1
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naam gebruiken en zeggen: “Ik ben de messias,” en ze zullen veel
mensen misleiden. 6 Jullie zullen berichten horen over oorlogen en
oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten, die dingen moeten
namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen. 7 Het
ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk
tegen het andere, en overal zullen er hongersnoden uitbreken en zal
de aarde beven: 8dat alles is het begin van de weeën. 9 Dan zal men
jullie onderdrukken en doden, en jullie zullen door alle volken worden
gehaat omwille van mijn naam. 10Velen zullen dan ten val komen, ze
zullen elkaar verraden en elkaar haten. 11Er zullen talrijke valse
profeten komen die velen zullen misleiden. 12En doordat de
wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen. 13Maar wie
standhoudt tot het einde, zal worden gered. 14Pas als het goede
nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als
getuigenis voor alle volken, zal het einde komen.
Wij luisteren naar Lied 40 van Opwekking voor Kids,
gezongen door de solist

Je hoeft niet bang te zijn
al gaat de storm tekeer.
Leg maar gewoon je hand
in die van onze Heer.
Je hoeft niet bang te zijn
als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur,
rondom je leven zijn.
Je hoeft niet bang te zijn
al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft,
als jij je ogen sluit.
Verkondiging
Pianospel
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Dienst van herdenken
Wij luisteren naar de tekst bij Lied 730, gezongen door de solist: ‘Heer,
herinner u de namen’

Heer, herinner U de namen,
ieder die gestorven is.
Zie ons aan zoals wij kwamen
uit de diepte, het verlies
van de mensen, die wij dragen
op de lippen, in ons hart,
die wij missen sinds de dagen,
dat de dood ons huis verwart.
Onze namen staan geschreven
in de holte van uw hand
als een teken dat ons leven
in U, Heer, is ingeplant.
Steeds als Gij uw handen opent
Zien uw ogen ons weer aan
en gedenkt Gij uw belofte:
Een volkomen nieuw bestaan.
Wij herdenken in deze morgendienst:
Evert Jan Tekelenburg (88), † 7 februari
Marinus Johannes (Marinus) Keizer (64), † 15 april
Lambertus Marinus (Bertus) van Werven (82), † 31 mei
Egbert Harmen (Egbert) Kloosterboer ( 68), † 5 juli
Derk Jan van ’t Einde (69), † 16 september
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Ontsteek een licht

Wie aanwezig is in de kerk en een licht wil ontsteken ter gedachtenis
van een mens die in zijn of haar leven gemist wordt, maar bewaard in
je hart, die is hartelijk welkom om naar voren te komen en die persoon
te gedenken. Te gedenken met het aansteken van een klein kaarsje
van licht en warmte. Ook wie de dienst volgt via livestream kan thuis
een kaars aansteken.
Wij luisteren naar ‘Amazing Grace’

via https://www.youtube.com/watch?v=NG0vH4WYChQ
Amazing grace (how sweet the sound)
that saved a wretch like me!
I once was lost, but now I am found,
Was blind, but now I see.
'Twas grace that taught my heart to fear,
and grace my fears relieved;
how precious did that grace appear,
the hour I first believed!
Through many dangers, toils and snares,
we have already come;
't was grace that brought us safe thus far,
and grace will lead us home.
When we've been there ten thousand years,
bright shining as the sun,
we've no less days to sing God's praise
than when we'd first begun.
Amazing grace (how sweet the sound)
that saved a wretch like me!
I once was lost, but now I am found,
Was blind, but now I see.
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Dankgebed en Voorbede
Slotlied: Lied 428, gezongen door de solist en de predikant

Life so full I give to you; as the Father sends me so I send you.
Spread my light throughout all life; peace be with you.
Overvloedig geef Ik u; zoals de Vader mij zond, zo zend Ik u.
Ga en deel mijn liefde uit; vrede zij u.
Zegen
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Middagdienst

Welkom
Wij luisteren naar Psalm 84 van Sela: “Wat hou ik van uw huis”.

Wat hou ik van uw huis,
Heer van de hemelse legers.
Ik kan zo sterk verlangen
naar de binnenpleinen van de Heer.
Diep in mijn lijf is zo’n heimwee,
zo’n blijvende schreeuw om de levende God.
Een vogel is er thuis,
Heer van de hemelse legers.
Een zwaluw voedt haar jongen op
bij U onder de pannen, God.
Wonen bij U is een zegen,
zo’n blijvende kans om te zingen voor U.
Gelukkig wie naar U
vol van verlangen op weg zijn,
zelfs in het dorre bomendal
zien zij een bron en regenval,
gaan ze van zegen tot zegen,
naar God die verschijnt in zijn heilige stad.
Ach hoor en kijk naar mij,
Heer van de hemelse legers.
Ja liever één dag dichtbij U
dan duizend dagen zonder U.
Liever bij U aan de drempel
dan binnen te zijn in een duistere tent.
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De Heer beveiligt ons,
eer en geluk zal Hij geven,
Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd
aan mensen, eerlijk onderweg.
Heer van de hemelse legers,
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U.
Stil gebed
Votum en Groet
Wij luisteren naar Opwekking 136: “Abba Vader”,
gezongen door de solist

Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe,
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen,
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts van U alleen,
dat mijn wil voor eeuwig zij,
d'Uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer
laat mij nimmer gaan,
Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts van U alleen.

Dienst van het Woord
Schriftlezing uit het Nieuwe Testament: Openbaring
21: 1-5a; 10-14; 19-22:3a

Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel
en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. 2 Toen zag ik
de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij
God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor
haar man en hem opwacht. 3 Ik hoorde een luide stem vanaf de troon,
die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen
1
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wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen
zijn. 4 Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer
zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was
is voorbij.’ 5Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’
(…)
10
Ik raakte in vervoering, en hij nam mij mee naar een heel hoge berg
en liet me de heilige stad Jeruzalem zien, die uit de hemel
neerdaalde, bij God vandaan. 11 De stad schitterde door Gods luister,
met een schittering als van een edelsteen, als een kristalheldere
jaspis. 12 Ze had een grote, hoge muur met twaalf poorten en bij elke
poort stond een engel. Op de poorten waren namen geschreven: de
namen van de twaalf stammen van Israëls zonen. 13Vanuit het oosten
gezien waren er drie poorten, vanuit het noorden drie, vanuit het
zuiden drie en vanuit het westen drie. 14De stadsmuur had twaalf
grondstenen, met daarop de namen van de twaalf apostelen van het
lam.
(…)
19
De grondstenen van de stadsmuur waren versierd met allerlei
edelstenen. De eerste was van jaspis, de tweede van lazuur, de derde
kornalijn, de vierde smaragd, 20de vijfde sardonyx, de zesde sarder, de
zevende olivijn, de achtste aquamarijn, de negende topaas, de tiende
turkoois, de elfde granaat en de twaalfde amethist. 21De twaalf
stadspoorten waren twaalf parels, elke poort een parel op zich. De
straten van de stad waren van zuiver goud en schitterden als
glas. 22Maar een tempel zag ik niet in de stad, want God, de Heer, de
Almachtige, is haar tempel, met het lam. 23 De stad heeft het licht van
de zon en de maan niet nodig: over haar schijnt Gods luister, en het
lam is haar licht. 24 De volken zullen in haar licht leven en de koningen
op aarde betuigen daar hun lof. 25De poorten zullen overdag nooit
gesloten worden, en nacht zal het er niet meer zijn. 26De volken zullen
in haar hun lof en eer komen betuigen. 27 Maar alles wat verwerpelijk is
en iedereen die zich met gruwelijke dingen en leugens inlaat, komt de
stad niet binnen, alleen zij die in het boek van het leven staan, het
boek van het lam.
22 1 Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was
helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het lam. 2
In het midden van het plein van de stad en aan weerskanten van de
rivier stond een levensboom, die twaalf vruchten gaf, elke maand zijn
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eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken
genezing. 3 Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust.
Wij luisteren naar “Glorie aan God”

via https://www.eo.nl/thema/samen-geloven/nederland-zingt-liederen
Glorie aan God (4 x)

Lof zij de Heer, hem komt toe alle eer,
Hij is het Lam dat regeert tot in eeuwigheid.
Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht,
wij aanbidden, wij knielen voor Jezus.
Groot is zijn trouw, eeuwig zijn kroon,
overwinnaar zal hij zijn, over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is.
Hij is de hoogste Heer.
Glorie aan God (4 x)

Kondigt het aan door de kracht van zijn naam,
heel de aard’ wordt vervuld van zijn glorie.
Satan, hij beeft, want hij weet: Jezus leeft,
Hij is verslagen, het Lam troont voor eeuwig.
Jezus is Heer, redder en Heer.
Overwinnaar zal hij zijn, over zonde, dood en pijn,
heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is.
Hij is de hoogste Heer.
Glorie aan God (4 x)

Heersen met hem op de troon en zijn stem,
spreekt van liefde, vervuld ons met glorie.
Heilig en vrij, alle tranen voorbij,
eeuwig vreugde van God, lof, aanbidding.
Waardig het Lam, waardig het Lam.
Overwinnaar zal hij zijn, over zonde, dood en pijn,
heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is.
Hij is de hoogste Heer.
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Glorie aan God (4x)
Verkondiging

Dienst van herdenken
Wij luisteren naar Lied 737, “Jeruzalem mijn vaderstad”: 1-4 (gezongen
solist); 15-18 (gesproken solist) en 21 (gezongen solist)

1. Jeruzalem, mijn vaderstad,
mijn moederhuis, wanneer
zal ik u zien zoals ge zijt,
de bruid van onze Heer?
2. Daar is geen pijn en geen verdriet,
geen afgunst en geen nijd,
en angst en armoe zijn er niet
maar altijd vrolijkheid.
3. Daar is geen zon, daar is geen maan,
geen mist, geen duisternis,
maar 't licht komt van de troon vandaan
waar de Messias is.
4. En zeker is geen ziekte daar,
geen ongeluk, geen dood,
geen boze duivel, geen gevaar
en geen gebrek aan brood.
15. David is daar met harp en al,
koormeester van de stad,
Maria, denkend aan de stal,
zingt het magnificat;
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16. Simeon heft zijn lofzang aan,
Mirjam en Hanna zijn
bij alle vrolijkheid vooraan
met trom en tambourijn.
17. Te Deum zingt Ambrosius
en alle vaders mee,
Johannes en Gregorius,
zingen laudamus te.
18. En Luther zingt er als een zwaan
en Bach, de grote Bach,
die mag de maat der eng'len slaan
de lieve lange dag.
21. Jeruzalem, mijn vaderhuis,
mijn moederstad, wanneer
zal ik u zien? Wij zijn op reis
naar u en naar de Heer!
Wij herdenken in deze middagdienst:
Dina Frederika Willemina (Dinie) Stok-van Brink (88), † 2 april
Han Herbert (Han) Bos (81), † 10 mei
Sander Harmannus (Sander) Ordelman (60), † 2 september
Jan Willems (72), † 5 november
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Ontsteek een licht

Wie aanwezig is in de kerk en een licht wil ontsteken ter gedachtenis
van een mens die in zijn of haar leven gemist wordt, maar bewaard in
je hart, die is hartelijk welkom om naar voren te komen en die persoon
te gedenken. Te gedenken met het aansteken van een klein kaarsje
van licht en warmte. Ook wie de dienst volgt via livestream kan thuis
een kaars aansteken.
Dankgebed en voorbede
Wij luisteren naar The Holy City, gezongen door de solist

Last night I lay asleeping
There came a dream so fair
I stood in old Jerusalem
Beside the temple there
I heard the children singing
And ever as they sang
Me thought the voice of Angels
From Heaven in answer rang
"Jerusalem, Jerusalem!
Lift up your gates and sing,
Hosanna in the highest.
Hosanna to your King!"
And then me thought my dream was chang'd
The streets no longer rang
Hushed were the glad Hosannas
The little children sang
The sun grew dark with mystery
The morn was cold and chill
As the shadow of a cross arose
Upon a lonely hill
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"Jerusalem, Jerusalem!
Hark! How the Angels sing,
Hosanna in the highest,
Hosanna to your King!"
And once again the scene was changed
New earth there seemed to be
I saw the Holy City
Beside the tideless sea
The light of God was on its streets
The gates were open wide
And all who would might enter
And no one was denied
No need of moon or stars by night
Or sun to shine by day
It was the new Jerusalem
That would not pass away

Zegen

"Jerusalem! Jerusalem
Sing for the night is o'er
Hosanna in the highest
Hosanna for evermore!"
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U kunt deze dienst nog eens beluisteren en bekijken op www.kerknijbroek.nl
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