ZONDAGSBRIEF- 458; 27 december 2020

De dienst van zondag 27 december
(9:30 uur)
Alleen via internet
Voorganger: Ds. J. van Beelen uit Veenendaal
Organist:
Aart Stenfert
Collectes:
1. Oecumenische Omroep Voorst; 2. Kerk;
3. Zending
De jaarwisselingsdienst van 31-12/1-1 (19:30 uur)
Alleen via internet
Voorganger: ds. E. van Staalduine-Sulman
Organist:
Allard van Dijk
Collectes:
1. Diaconie; 2. Kerk
De ochtenddienst van 3 januari
(9:30 uur)
Alleen via internet
Voorganger: Ds. D. van Meulen uit Epe
Organist:
Aart Stenfert
Collectes:
1. Rode Kruis; 2. Kerk; 3. Onderhoud pastorie

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 weken dicht, maar u
bent van harte uitgenodigd de diensten te volgen via onze
website www.kerknijbroek.nl
Jaarwisseling
De oudejaarsdienst en de nieuwjaarsdienst zijn in elkaar
geschoven tot één dienst. Deze zal online te zien zijn vanaf
donderdagavond 31 december om 19.30 uur. Maar als u liever
deze dienst meemaakt als een nieuwjaarsdienst, wacht u dan
gerust met kijken tot in het nieuwe jaar.
Collectes
Wat te doen met de collectes als u de dienst volgt via internet?
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.
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.
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Een gift hiervoor kan overgemaakt worden op rekeningnummer:
NL60 RABO 0362 8195 21 t.n.v. Oecumenische Omroep Voorst.
Diaconale collecte 3 januari: Rode Kruis
Het Nederlandse Rode Kruis maakt sinds 1867 als organisatie
voor humanitaire noodhulp deel uit van het grootste
onafhankelijke hulpnetwerk ter wereld, met als doel: hulp bieden
aan mensen in nood. Een gift hiervoor kan overgemaakt worden
op rekeningnummer: NL33 INGB 0000 0008 81

Liturgie voor zondagmorgen 27 december
Orgelspel
Welkom
Wij luisteren naar gezang 26 (LvK 1973): 1, 3 en 4 via een
opname van de EO
1. Daar is uit 's werelds duist're wolken
een licht der lichten opgegaan.
Komt tot zijn schijnsel, alle volken,
en gij, mijn ziele, bid het aan!
Het komt de schaduwen beschijnen,
de zwarte schaduw van de dood.
De nacht der zonde zal verdwijnen,
genade spreidt haar morgenrood.
3. Wat heil, een Kind is ons geboren,
een Zoon gegeven door Gods kracht!
De heerschappij zal Hem behoren,
zijn last is licht, zijn juk is zacht.
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Zijn naam is Wonderbaar, zijn daden
zijn wondren van genaad' alleen.
Hij doet ons, hoe met schuld beladen,
verzoend voor 't oog des Vaders treˆn.
4. o Vredevorst, Gij kunt gebieden
de vreed' op aard' en in mijn ziel!
Doe alle volken tot U vlieden,
dat al wat ademt voor U kniel!
Des Heren ijver zal bewerken,
dat Hij de zetel, U bereid,
met recht en met gericht zal sterken.
Hem zij de lof in eeuwigheid!
Stil gebed
Votum en groet
Wij luisteren naar psalm 96 berijmd. De verzen 1 en 6 worden
voorgelezen, vers 7 voorgezongen
1. Zingt voor den Heer op nieuwe wijze,
zing aarde, zing zijn naam ten prijze,
boodschap zijn heil van dag tot dag,
wek bij de volken diep ontzag
voor 't wonder van zijn gunstbewijzen.
6. In 't lied dat klinkt als Hij zal komen
zijn aard' en hemel opgenomen,
de zee herhaalt het duizendvoud
en door de stilte van het woud
weerklinkt het loflied van de bomen.
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7. Zo zal zijn koninkrijk beginnen.
De Rechter rijdt de wereld binnen,
Hij richt de aarde naar zijn recht,
het pleit der volken wordt beslecht.
Zijn trouw en waarheid overwinnen.
Gebed
Lezen: Jesaja 9: 1 en 5-6 (NBV)
1
Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend
licht. Zij die in het donker wonen worden door een helder
licht beschenen. (…)
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Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,
Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.
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Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde
komen. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd, ze staan
vast, in recht en gerechtigheid, van nu tot in eeuwigheid.
Daarvoor zal hij zich beijveren, de HEER van de hemelse
machten.
Wij luisteren naar lied 477: 3 en 4
Het licht van de Vader,
licht van den beginne,
zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees:
goddelijk kind, gewonden in de doeken!
Komt, laten wij aanbidden
komt, laten wij aanbidden
komt, laten wij aanbidden die Koning.
O kind, ons geboren,
liggend in de kribbe,
neem onze liefd' in genade aan!
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!
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Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.
Lezen Lukas 2:22-40 (Herziene Statenvertaling)
22
En toen de dagen van haar reiniging volgens de wet van
Mozes vervuld waren, brachten zij Hem naar Jeruzalem
om Hem de Heere voor te stellen 23 – zoals geschreven staat in
de wet van de Heere: al wat mannelijk is dat de moederschoot
opent, zal heilig voor de Heere genoemd worden – 24 en om een
offer te brengen volgens wat gezegd is in de wet van de
Heere, een paar tortelduiven of twee jonge duiven.
25
En zie, er was een man in Jeruzalem, van wie de naam
Simeon was, en die man was rechtvaardig en godvrezend. Hij
verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest was op
hem. 26 En hem was een Goddelijke openbaring gegeven door
de Heilige Geest dat hij de dood niet zien zou voordat hij de
Gezalfde van de Heere zou zien.
27
En hij kwam door de Geest in de tempel. En toen de ouders
het Kind Jezus binnenbrachten om met Hem te doen volgens de
gewoonte van de wet, 28 nam hij Het in zijn armen, loofde God en
zei:
29
Nu laat U, Heere, Uw dienstknecht gaan in vrede,
volgens Uw woord,
30
want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien,
31
die U bereid hebt voor de ogen van alle volken,
32
een licht om de heidenen te verlichten en om Uw volk
Israël te verheerlijken.
33
En Jozef en Zijn moeder verwonderden zich over wat er over
Hem gezegd werd. 34 En Simeon zegende hen en zei tegen
Maria, Zijn moeder:
Zie, dit Kind is bestemd tot val en opstanding van velen in
Israël en tot een teken dat tegengesproken zal worden
35
– ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan – opdat
de overwegingen uit veel harten openbaar worden.
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36

Ook Anna was er, een profetes, een dochter van Fanuel, uit de
stam van Aser. Zij was op hoge leeftijd gekomen en had na haar
meisjesjaren zeven jaar met haar man geleefd. 37 En zij was een
weduwe van ongeveer vierentachtig jaar, die de tempel niet
verliet en met vasten en bidden God nacht en dag diende. 38 En
zij kwam er op dat moment bij staan en beleed eveneens de
Heere, en zij sprak over Hem tot allen die de verlossing in
Jeruzalem verwachtten.
39
En toen zij alles volbracht hadden wat er volgens de wet van
de Heere gedaan moest worden, keerden zij terug naar Galilea,
naar hun stad Nazareth. 40 En het Kind groeide op en Het werd
gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid, en de genade van
God was op Hem.
Wij luisteren naar een opname van de EO: O Kind, zo klein
zo teer
O, Kind, dat ver van boven kwam,
o, kind, zo klein en teer,
U schonk aan ons die stille nacht,
de vreed’ en vreugde weer.
Een krib als troon, geen pracht en praal,
maar slechts een schaam‘le stal,
was al wat U aan weelde had,
als Koning van ’t heelal.
O, Jezus, U hebt eens gebracht,
wat heel ons hart verblijdt,
een leven zonder duisternis,
in alle eeuwigheid.
Verkondiging: Lukas 2:38-40
Orgelspel
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Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel
Gebeden
Wij luisteren naar psalm 98: 3 en 4
3. 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.
4. 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
Wij 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
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