ZONDAGSBRIEF- 457; 20 december 2020

De dienst van 20 december
(9:30 uur)
4e Advent, alleen via internet
Voorganger: Ds. Th.J.S. van Staalduine
Organist:
Ted Hoogers
Collectes:
1. Handen samen voor Angola; 2. Kerk;
3. Interieurfonds
De dienst van 24 december (Kerstavond) en 25 december
(Kerstmorgen)
(vanaf woensdagavond 19.30 uur))
Kerst, alleen via internet
Voorganger: Ds. Th.J.S. van Staalduine
Collectes:
1. Stichting vrienden voor Loamneş; 2. Kerk
De dienst van zondag 27 december
(9:30 uur)
Alleen via internet
Voorganger: Ds. J. van Beelen uit Veenendaal
Collectes:
1. Oecumenische Omroep Voorst; 2. Kerk;
3. Zending

De kerk dicht tot en met 19 januari
Omdat Nederland in lockdown is, heeft de kerkenraad besloten
alle kerkdiensten tot en met 17 januari alleen online plaats te
laten vinden. De kerk is dus de komende vier weken dicht, maar
u bent van harte uitgenodigd de diensten te volgen via onze
website www.kerknijbroek.nl
Bevestiging en belofte
De kerkenraad maakt tot haar vreugde bekend dat Joke Gerrits,
Vaassenseweg 22, bereid is het ambt van diaken op zich te
nemen. Indien hiertegen in de komende weken geen wettige
bezwaren bij de kerkenraad worden ingediend (en daar gaan we
van uit), zal de bevestiging plaats vinden in de online-kerkdienst
van zondag 10 januari 2021. Zoals u reeds in het kerkblad kon
lezen zal op die zondag Bessel Dalhuisen, Middendijk 75, ook
een belofte van geheimhouding uitspreken, omdat hij benoemd
is tot kerkrentmeester.
Kerstdienst
De kerkdiensten van kerstavond, donderdag 24 december, en
kerstmorgen, vrijdag 25 december, zullen vervangen worden
door één online-kerkdienst, die vanaf donderdagavond te vinden
is op de website. U kunt zelf besluiten wanneer u deze wilt
bekijken. Voorganger is onze eigen predikant. Medewerking
wordt verleend door Hessel Keizer piano, Allard van Dijk orgel,
Robert van Dijk trompet en Zwier v.d. Weerd zang.
Kerstpuzzeltocht
De Kerstavondcommissie biedt u vanaf woensdag een
kerstpuzzeltocht aan. Vanaf woensdag 23 december hangen er
tot en met 27 december in de bebouwde kom van Nijbroek op 15
adressen kerstafbeeldingen voor het raam, en daar mag u naar
op zoek gaan. Op woensdag 23 december zullen er flyers
worden verspreid waarmee u kunt meedoen. De flyer zal ook op
de website te vinden zijn. Denkt u wel aan de Corona-regels:
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Buiten alleen samen zijn met de eigen huisgenoten, of met
maximaal twee personen.
Collectes
Wat te doen met de collectes als u de dienst volgt per
livestream? Alle collectes worden telkens weer in deze Kerkbode
bij de kerkdiensten vermeld. Bij de uitleg van diaconale doelen
staat telkens al het giro-nummer van de organisatie zelf. Maar u
mag uw goede gaven ook overmaken naar de diaconie. Die
zorgt er voor dat het goed terecht komt. Vermeld u dan voor
welke zondag/organisatie het bestemd is? Het nummer van de
diaconie is: NL45 RABO 0111 0490 16 t.n.v. Diaconie prot.
gemeente te Nijbroek.
De collectes voor de kerk en voor ‘de derde collecte’, die
we anders aan de deur houden, kunt u overmaken naar NL85
RABO 0347 6024 87, t.n.v. Prot. Gem. te Nijbroek.
En als u dit voor elke aparte dienst te veel ‘gedoe’ is, dan
maakt u toch een mooi bedrag voor de hele maand over?
Diaconale collecte 20 dec.: Handen samen voor Angola
Overal in Angola is een schrijnend gebrek aan basisvoorzieningen. De stichting uit Oene steunt een bejaardenhuis, een
weeshuis en deelt voedselpakketten uit. Het motto van de
stichting is om elkaar te stimuleren samen te werken. Maar ook
om deze mensen moed te geven en voor ze te bidden.
Zie: www.handensamenvoorangola.nl. Voor giften: NL77 RABO
0322 5400 62.
Diaconale collecte 24/25-12 voor: Vrienden van Loamnes.
De Stichting Vrienden van Loamnes heeft een oude school
geheel van binnen en buiten gerenoveerd. Daar is veel geld in
gestoken zodat de kas nu bijna leeg is. Ze hebben nog wel de
verplichting aangegaan om 10 gezinnen 2 maal per jaar te
voorzien van tassen met voedselpakketten. Hiervoor is 600 euro
per jaar nodig. Aangezien er geen kerstmarkt was, heeft de
Stichting daar ook geen inkomsten van. Of de jaarlijkse potgrond
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en compostactie komende lente wel door kan gaan wegens
corona, is nog maar de vraag. Daarom is de diaconiecollecte op
eerste kerstdag voor deze Stichting van harte aanbevolen. Een
gift kan overgemaakt worden op rekeningnummer: NL79 RABO
0311 62 35 49 t.n.v. M.J.Visser-Veenendaal, Stichting Vrienden
van Loamnes. Maar u mag het ook over maken op de diaconie
rekening: NL45 RABO 0111 0490 16
Diaconale collecte 27-12: Oecumenische Omroep Voorst
Al meer dan 30 jaar verzorgt de Oecumenische Omroep Voorst
op zondagochtend van 9.00 uur tot 12.00 uur een uitzending op
radio RTV Voorst. De uitzending begint met (geestelijke) muziek,
daarna een kerkdienst vanuit een van de aangesloten kerken uit
de gemeente Voorst. Na de kerkdienst is er het verzoekplatenprogramma. Verdere informatie kunt u vinden in het kerkblad.
Een gift hiervoor kan overgemaakt worden op rekeningnummer:
NL60 RABO 0362 8195 21 t.n.v. Oecumenische Omroep Voorst.
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Liturgie voor zondagmorgen 20 december
Orgelspel
Welkom
Intochtslied: Lied 1005: 1, 2 en 5 door de solist
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.
Refrein:
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.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord.
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
Gebed
Luisteren gezang 463 (LvK 1973): 1, 4 en 5, solo predikant
1. O Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
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Wijs ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld.
4. Leg Heer uw stille dauw van rust
op onze duisternis.
Neem van ons hart de vrees, de lust,
en maak ons innerlijk bewust
hoe schoon uw vrede is.
5. Dat ons geen drift en pijn verblindt,
geen hartstocht ons verwart.
Maak Gij ons rein en welgezind,
en spreek tot ons in vuur en wind,
o stille stem in 't hart.
Schriftlezing: Jesaja 40: 1-11 (NBG 1951)
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Troost, troost mijn volk, zegt uw God. 2Spreekt tot het
hart van Jeruzalem, roept het toe, dat zijn lijdenstijd
volbracht is, dat zijn ongerechtigheid geboet is, dat het uit
de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al zijn
zonden.
3
Hoor, iemand roept: Bereidt in de woestijn de weg
des Heren, effent in de wildernis een baan voor onze
God. 4Elk dal worde verhoogd en elke berg en heuvel
geslecht, en het oneffene worde tot een vlakte en de
rotsbodem tot een vallei. 5En de heerlijkheid des Heren zal
zich openbaren, en al het levende tezamen zal dit zien,
want de mond des Heren heeft het gesproken.
6
Hoor, iemand zegt: Roep. En de vraag klinkt: Wat zal ik
roepen? – Alle vlees is gras, en al zijn schoonheid als een
bloem des velds. 7Het gras verdort, de bloem valt af, als
de adem des Heren daarover waait. Voorwaar, het volk is
gras. 8Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord
van onze God houdt eeuwig stand.
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Klim op een hoge berg, vreugdebode Sion; verhef uw
stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem; verhef ze,
vrees niet; zeg tot de steden van Juda: Zie, hier is uw
God! 10Zie, de Here Here zal komen met kracht en zijn
arm zal heerschappij oefenen; zie, zijn loon is bij Hem en
zijn vergelding gaat voor Hem uit. 11Hij zal als een herder
zijn kudde weiden, in zijn arm de lammeren vergaderen en
ze in zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtkens
leiden.
Wij luisteren naar ‘comfort ye’ (Jes. 40: 1-3) uit de Young
Messiah, een bewerking van Tom Parker en de New
London Chorale van de Messiah van F. Händel:
https://www.youtube.com/watch?v=F3a9N2DTLX8 (2.51)
Comfort ye, comfort ye, My people, saith your God.
Speak ye comfortably to Jerusalem, and cry unto her,
that her warfare is accomplish'd,
that her iniquity is pardon'd.
The voice of him that crieth in the wilderness,
"Prepare ye the way of the Lord,
make straight in the desert a highway for our God."
Troost, Troost mijn Volk, zegt uw God.
Spreekt tot het hart van Jeruzalem, roept het toe,
dat zijn lijdenstijd volbracht is,
dat zijn ongerechtigheid geboet is.
Hoor, iemand roept:
“Bereidt in de woestijn de weg des Heren,
effent in de wildernis een baan voor onze God.”
Schriftlezing: Johannes 1: 19-37
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Dit is het getuigenis van Johannes. De Joden hadden
vanuit Jeruzalem priesters en Levieten naar hem toe
gestuurd om hem te vragen: ‘Wie bent u?’ 20 Hij gaf zonder
aarzelen antwoord en verklaarde ronduit: ‘Ik ben niet de
messias.’ 21 Toen vroegen ze hem: ‘Wie dan? Bent u
Elia?’ Hij zei: ‘Die ben ik ook niet.’ ‘Bent u de profeet?’
‘Nee,’ antwoordde hij. 22‘Maar wie bent u dan?’ vroegen ze
hem. ‘Wij moeten antwoord kunnen geven aan degenen
die ons gestuurd hebben – wie zegt u zelf dat u bent?’ 23
Hij zei: ‘Ik ben de stem die roept in de woestijn: “Maak
recht de weg van de Heer,” zoals de profeet Jesaja
gezegd heeft.’ 24De afgevaardigden die uit de kring van de
farizeeën kwamen, 25vroegen verder: ‘Waarom doopt u
dan, als u niet de messias bent, en ook niet Elia of de
profeet?’ 26‘Ik doop met water,’ antwoordde Johannes.
‘Maar in uw midden is iemand die u niet kent, 27hij die na
mij komt – ik ben het niet eens waard om de riemen van
zijn sandalen los te maken.’ 28Dit gebeurde in Betanië,
aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes doopte.
29
De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe
komen, en hij zei: ‘Daar is het lam van God, dat de zonde
van de wereld wegneemt. 30Hij is het over wie ik zei: “Na
mij komt iemand die meer is dan ik, want hij was er vóór
mij.” 31Ook ik wist niet wie hij was, maar ik kwam met
water dopen opdat hij aan Israël geopenbaard zou
worden.’ 32En Johannes getuigde: ‘Ik heb de Geest als
een duif uit de hemel zien neerdalen, en hij bleef op hem
rusten. 33Nog wist ik niet wie hij was, maar hij die mij
gezonden heeft om met water te dopen, zei tegen mij:
“Wanneer je ziet dat de Geest op iemand neerdaalt en
blijft rusten, dan is dat degene die doopt met de heilige
Geest.” 34En dat heb ik gezien, en ik getuig dat hij de Zoon
van God is.’
35
De volgende dag stond Johannes er weer met
twee van zijn leerlingen. 36Toen hij Jezus voorbij zag
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komen, zei hij: ‘Daar is het lam van God.’ 37De twee
leerlingen hoorden wat hij zei en gingen met Jezus mee.
Wij luisteren naar O kom, o kom Immanuel (3.50) via
portal.eo.nl/samengeloven/geloven/nederland-zingt-liederen
Preek
Orgelimprovisatie
Wij luisteren naar Lied 518: 1, 3 en 5, gezongen door de solist
1. Hoe helder staat de morgenster,
en straalt mij tegen van zo ver,
de luister van mijn leven.
Komt tot mij, zoon van David, kom,
mijn Koning en mijn Bruidegom,
mijn hart wil ik U geven.
Lieflijk,
vriendlijk,
schoon en heerlijk,
zo begeerlijk,
mild in 't geven,
stralend, vorstelijk verheven.
3. Gij schittert als een edelsteen,
mijn hart is vol van U alleen,
uw liefde doet mij leven.
Hoe groei ik in uw lichte schijn,
hoe bloei ik op daar ik mag zijn
een rank met U verweven.
Aan U
blijft nu
heel mijn leven
weggegeven,
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om te ontvangen
U, mijn liefde, mijn verlangen.
5. Voor Gij de wereld hebt gemaakt,
heeft mij uw liefde aangeraakt,
mijn sterke held, mijn Vader.
Uw Zoon komt tot mij, kiest mij uit,
Hij is mijn liefste, ik zijn bruid,
ik treed Hem zingend nader.
Hij de
mijne,
die het leven
mij zal geven
hoog daarboven,
eeuwig zal mijn hart Hem loven.
Gebed
Wij luisteren naar ‘For unto us a child is born’ (Jes. 9:5) uit de
Messiah van F. Händel, gezongen door het Tabernacle Choir via
https://www.youtube.com/watch?v=FJ9wS2J0GOs
For unto us a Child is born,
unto us a Son is given,
and the government shall be upon His shoulders;
and His name shall be called:
Wonderful,
Counsellor,
The Mighty God,
The Everlasting Father,
The Prince of Peace.
Want een Kind is ons geboren,
een Zoon is ons gegeven
en de heerschappij rust op Zijn schouders;
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en Zijn naam zal luiden:
Wonderbare Raadsman,
Machtige God,
Eeuwige Vader,
Vredevorst.
Zegen
Orgelspel

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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Op zoek naar de boodschap van Kerst in Nijbroek? Doe mee
met de Kerstpuzzeltocht van 23 tot en met 27 december!
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