ZONDAGSBRIEF- 462; 24 januari 2021
De ochtenddienst van 24 januari
(9:30 uur)
Voorganger: Ds. Th.J.S. van Staalduine
Organist:
Allard van Dijk
Collectes:
1. Leprazending; 2. Kerk; 3. Zending
De ochtenddienst van 31 januari
(9:30 uur)
Voorganger: Dhr. G. Timmer uit Heerde
Organist:
Aart Stenfert
Collectes:
1. Jong Protestant Cirkelslag (kerk in actie);
2. Kerk; 3. Zending
De kerk dicht tot en met 14 februari
Omdat Nederland tenminste tot 9 februari in verlengde lockdown
is, heeft het moderamen besloten alle kerkdiensten tot en met 14
februari alleen online (www.kerknijbroek.nl) aan te bieden.
Zalig de armen van geest
Thema is deze zondag 24 januari het eerste van de negen
zaligsprekingen uit Mat. 5: 1-12: Zalig de armen van geest. Wie
zijn dat? Zijn het geestelijk gehandicapten, mensen met een
beperkt verstand? Of zijn het de mensen die materieel veel te
kort komen: ‘de armen’ zonder geld op zak? Zo luidt de variant
van deze zaligspreking in Lucas 6:20. Of zijn het bescheiden
mensen: ‘nederig van hart’, zoals de Nieuwe Bijbelvertaling van
2004 vertaalt? Nederig van hart omdat je beseft dat je niet alles
weet, en je op die manier dus erkent arm van geest te zijn? De
Bijbel in Gewone Taal (BGT) dwaalt wel heel ver af van wat er in
de oorspronkelijke tekst van dit vers in het Grieks staat. De BGT
maakt er van: ‘Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze
God nodig hebben’. Heel vrij vertaald, maar toch, weten dat je
iemand anders nodig hebt, betekent erkennen dat je er zelf niet
uitkomt. Is dat niet de beperking van je menselijke geest
erkennen? En wie kan dan beter in dat tekort voorzien dan de
Allerhoogste? Het zijn maar drie woorden: ‘armen van geest’,
maar wij kunnen ons er dus van alles bij voorstellen. Genoeg stof
voor de preek!

Collectes
Wat te doen met de collectes als u de dienst volgt via internet?
Bij de uitleg van diaconale doelen staat telkens het gironummer
van de organisatie zelf. U mag ook overmaken aan onze
diaconie (NL45 RABO 0111 0490 16 t.n.v. Diaconie prot.
gemeente te Nijbroek). Vermeld u dan voor welke zondag/organisatie het bestemd is? De collectes voor de kerk en voor ‘de
derde collecte’, die we anders aan de deur houden, kunnen naar
NL85 RABO 0347 6024 87, t.n.v. Prot. Gem. te Nijbroek.
Vacature wijkouderling
De kerkenraad is verheugd u mee te kunnen delen dat Wendy
Keizer, Kampweg 3, bereid is wijkouderling te worden in de
vacature van Jan Vorderman. Indien er geen wettige bezwaren
bij de kerkenraad worden ingediend is de bevestiging op 14-3.
Diaconale collecte 24-1: Leprazending
Lepra wordt veroorzaakt door een bacterie die vooral de huid en
de zenuwen aantast die net onder de huid liggen. Leprazending
is een internationale christelijke organisatie tegen Lepra.
Het doel is leprapatiënten medisch, sociaal en geestelijk bij te
staan. De organisatie streeft er naar om Gods liefde zichtbaar en
tastbaar te maken voor mensen die zich verstoten voelen.
Leprazending gaat verder dan medische zorg. Zij wil patiënten
een nieuw leven bieden door opleidingen te verzorgen en microkredieten te verstrekken. Leprazending Nederland is onderdeel
van het internationale netwerk van The Leprocy Mission International, dat 171 projecten ondersteunt in 28 landen in Azië en
Afrika. Zij hebben ruim tweeduizend veldwerkers en werken
nauw samen met gemeenschappen, kerken, plaatselijke overheden en andere ontwikkelingsorganisaties. Een gift kan overgemaakt worden op rekeningnummer: NL 49 INGB 0000 889 889.
Diaconale collecte 31-1: Sirkelslag van Jong Protestant
Hoe houd je jongeren betrokken bij de kerk en bij het geloof? Dat
kan bijvoorbeeld met het spel Sirkelslag van Jong Protestant, de
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jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Tijdens
Sirkelslag spelen jeugdgroepen uit heel Nederland op hun eigen
locatie een interactief spel. Ze strijden tegen groepen in andere
plaatsen - met wie ze online in verbinding staan - om de hoogste
score. Bij Sirkelslag staat altijd een Bijbelverhaal centraal. Op
een ongedwongen manier zijn jongeren zo bezig met geloofsonderwerpen. Samen meedoen aan Sirkelslag versterkt teambuilding, groepsopbouw en het onderlinge vertrouwen in een
groep. Het spel vervult in gemeenten vaak een diaconale en
missionaire rol. Geef aan deze collecte, zodat Jong Protestant
ieder jaar opnieuw Sirkelslagprogramma’s en andere werkvormen kan ontwikkelen voor jeugd in én buiten de kerk. Giften:
NL 52 ABNA 0414 141 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk.
Aktie Kerkbalans
Afgelopen week is Aktie Kerkbalans gestart. Daarmee krijgen
kerkleden in januari de vraag of zij willen aangeven hoeveel geld
zij in het komende jaar aan de kerk willen schenken. Opdat het
werk van de kerk door kan gaan. Andere jaren ook altijd goed
voor een gezellig praatje aan de deur met de vrijwilliger die de
enveloppe met toezegging op kwam halen. Maar dat is dit jaar
niet Corona-proof. Dus krijgt u dit keer de Aktie door de
brievenbus, en het verzoek het antwoord bij een bepaald adres
door de bus te gooien. Graag inleveren voor 2 februari. Denkt u
er even aan? En dan gaan we volgend jaar, na Corona, weer
belletje trekken, dat is toch een stuk persoonlijker!
Uitzending Oecumenische Omroep Voorst op 31 januari
Op 31 januari is onze kerk weer aan de beurt voor radiouitzending via de OOV (kabel 103.5 of FM 105.3) vanaf 9.30 uur
Na de dienst worden tussen 11:30 uur en 12:00 uur ook
verzoekplaten gedraaid.
Inleveren kopij kerkblad februari 2021: 25 januari, 24:00 uur
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Liturgie voor zondagmorgen 24 januari 2021
Orgelspel
Welkom
Wij luisteren naar lied 825: 1, 5 en 8 via een opname van de
EO (https://www.eo.nl/thema/samen-geloven/nederland-zingt-liederen)
De wereld is van Hem vervuld,
die 't kennen gaat te boven,
wiens heerlijkheid ons is verhuld,
in vonken licht verstoven.
Geen mensenoog heeft Hem gezien
wien elk zijn tempel bouwt, in wien
onwetend wij geloven.
Ja, Hij is elk van ons nabij,
hoe hemelhoog verheven;
in Hem bestaan, bewegen wij,
in Hem is heel ons leven.
Dat heeft Hij aan het licht gebracht:
de mensen zijn van zijn geslacht,
voorgoed met Hem verweven.
God heeft zich zelf ons toegewend:
een man verscheen op aarde,
een mens, in wie Hij onherkend
zich aan ons openbaarde.
In Hem als in een tempel heeft
de God gewoond die eeuwig leeft,
de Ongeëvenaarde.
Stil gebed
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Votum en groet
Gebed om Gods ontferming over Zijn wereld
Wij luisteren naar Kyrie (Sela)
via www.youtube.com/watch?v=KbVrIlhC_t8

Als onze dagen donker zijn;
U bent dichtbij.
U weet hoe ver het licht kan zijn.
Heer, blijf heel dichtbij.
Kyrie, kyrie, kyrie eleison.
Als wij vermoeid en zoekend zijn;
U bent dichtbij.
U weet hoe zwaar de weg kan zijn.
Heer, blijf heel dichtbij.
Als wij verdwalen in de tijd;
U bent dichtbij.
U bent er tot in eeuwigheid.
Heer, blijf heel dichtbij.
Wetslezing Ef. 4: 20-32 (GNB)
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U weet beter, u hebt Christus leren kennen! 21U hebt immers
van hem gehoord, u bent in hem onderwezen en hebt geleerd
wat de waarheid van Jezus is. 22Laat daarom uw vroegere
manier van leven varen en leg de oude mens af die, geleid door
bedrieglijke verlangens, de ondergang tegemoet gaat.
23
Vernieuw de geest die uw denken beheerst. 24Doe de nieuwe
mens aan die naar het beeld van God geschapen is in ware
gerechtigheid en heiligheid.
25
Ontdoe u daarom van de leugen en spreek de waarheid
tegen elkaar, want we zijn allemaal als delen van één lichaam
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met elkaar verbonden. 26Als u kwaad wordt, bega dan geen
zonde; blijf niet boos tot de volgende dag, 27en geef de duivel
geen kans. 28Wie een dief is, moet ophouden met stelen. Laat hij
liever zijn handen uit de mouwen steken en eerlijk werk doen;
dan kan hij ook de armen helpen. 29Sla geen vuile taal uit, maar
zeg, waar het nodig is, iets opbouwends, iets dat de mensen die
u horen, goeddoet. 30Doe Gods heilige Geest geen verdriet; met
zijn stempel bent u gemerkt voor de dag van de bevrijding. 31Laat
alle gevoelens van wrok, drift en woede varen. Schreeuw en
vloek niet, maar vermijd iedere vorm van slecht gedrag. 32Wees
goed en hartelijk voor elkaar en vergeef elkaar zoals God u heeft
vergeven in Christus.
Gebed
Lezen: Mattheüs 5: 1-12 (Willibrord 2012)
1

Bij het zien van deze menigte ging Jezus de berg op, en toen Hij
was gaan zitten, kwamen zijn leerlingen bij Hem. 2Hij nam het
woord en onderrichtte hen met deze toespraak:
3
‘Gelukkig die arm van geest zijn, want hun behoort het
koninkrijk der hemelen.
4
Gelukkig die verdriet hebben, want zij zullen getroost
worden.
5
Gelukkig die zachtmoedig zijn, want zij zullen het land
erven.
6
Gelukkig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
7
Gelukkig die barmhartig zijn, want zij zullen
barmhartigheid ondervinden.
8
Gelukkig die zuiver van hart zijn, want zij zullen God
zien.
9
Gelukkig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van
God genoemd worden.
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Gelukkig die vervolgd worden vanwege de
gerechtigheid, want hun behoort het koninkrijk der
hemelen.
11
Gelukkig zijn jullie, als ze jullie uitschelden en vervolgen
en je van allerlei kwaad betichten vanwege Mij. 12Wees blij
en juich, want in de hemel wacht jullie een rijke beloning.
Zo hebben ze immers de profeten vóór jullie vervolgd.
Wij luisteren naar lied 835
- melodie door het orgel
- gesproken tekst couplet 1 en 2
1. Jezus, ga ons voor
deze wereld door,
en U volgend op uw schreden
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan uw hand
naar het vaderland.
2. Valt de weg ons lang,
zijn wij klein en bang,
sterk ons, Heer, om zonder klagen
achter U ons kruis te dragen.
Waar Gij voor ons tradt,
is het rechte pad.
- intermezzo door het orgel
- gesproken tekst couplet 3 en 4
3. Krimpt ons angstig hart
onder eigen smart,
moet het met de ander lijden,
Jezus, geef ons kracht tot beide.
Wees Gij zelf het licht
dat ons troost en richt.
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4. In de woestenij,
Heer, blijf ons nabij
met uw troost en met uw zegen
tot aan 't eind van onze wegen.
Leid ons op uw tijd
in uw heerlijkheid.
Verhaal: Narada buigt zich over een kom melk
Een monnik Narada was een toegewijd aanhanger van God. Zijn
vroomheid was zo groot dat hij er vast van overtuigd was dat
niemand zoveel van God hield als hij. God keek in zijn hart en
zei:
‘Narada, ga eens op zoek naar een van mijn gelovigen, die
woont in een stad aan de oever van de rivier. Zijn
gezelschap zal je goed doen.’
En Narada ging en vond een boer die ’s ochtends vroeg opstond,
één keer de naam van zijn God uitsprak en meteen zijn ploeg
oppakte en naar zijn veld trok. ’s Avonds laat kwam hij terug en
sprak voor de tweede keer de naam van God uit. Hoe kan zo’n
boer een ijverige gelovige zijn, dacht Narada, de hele dag gaat
hij alleen maar op in zijn werk!
Toen gaf God Narada een opdracht:
‘Vul een kom met melk, en loop ermee rond de stad zonder
één druppel te morsen.’
Narada deed wat hem was opgedragen. En God vroeg
’s avonds:
‘Hoe vaak heb jij vandaag aan mij gedacht?’
Narada antwoordde:
‘Niet één keer, God. Hoe kan ik aan U denken terwijl ik die
kom melk in de gaten moest houden?’
En God zei:
‘Die kom heeft je zo in beslag genomen dat je Mij helemaal
vergeten bent. Maar die boer, die de zorg voor heel zijn
familie heeft, denkt wel twee keer per dag aan mij.’
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Wij luisteren naar gezang 487: 1 en 3 (liedboek 1973)
via https://kro-ncrv.nl/download-liederen

1. De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt Hij steeds met stille overmacht
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.
3. Gij geeft het uw beminden in de slaap,
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen.
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt
zoals de regen neerdaalt in de bomen,
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,
zo zult Gij uw beminden overkomen.
Verkondiging: ‘Zalig de armen van geest’
Orgelspel
Wij luisteren als geloofsbelijdenis naar ‘In Christ alone’
via https://www.youtube.com/watch?v=RY4CW5pte98
(Vertaling Opwekking 575; andere versie Lied 939 (LB 2013))

In Christ alone my hope is found,
He is my light, my strength, my song
This Cornerstone, this solid Ground
Firm through the fiercest drought and storm.
What heights of love, what depths of peace
When fears are stilled, when strivings cease
My Comforter, my All in All
Here in the love of Christ I stand.
Jezus alleen, ik bouw op Hem
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht.
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Door stormen heen hoor ik zijn stem,
Dwars door het duister van de nacht.
Zijn woord van liefde dat mij sust
Verdrijft mijn angst; nu vind ik rust!
Mijn vaste grond, mijn fundament;
Dankzij zijn liefde leef ik nu.
In Christ alone! - who took on flesh,
Fullness of God in helpless babe.
This gift of love and righteousness,
Scorned by the ones He came to save
Till on that cross as Jesus died,
The wrath of God was satisfied
For every sin on Him was laid
Here in the death of Christ I live.
Jezus alleen werd mens als wij;
Klein als een kind, in kwetsbaarheid.
Oneindig veel hield Hij van mij,
Leed om mijn ongerechtigheid.
door zijn offer werd ik vrij,
Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij,
ontnam de dood zijn heerschappij;
Dankzij zijn sterven leef ik nu.
There in the ground His body lay,
Light of the world by darkness slain:
Then bursting forth in glorious day
Up from the grave He rose again
And as He stands in victory
Sin's curse has lost its grip on me,
For I am His and He is mine
Bought with the precious blood of Christ
Daar in het graf, in dood gehuld,
Leek al zijn macht tenietgedaan.
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Maar, o die dag, dat werd vervuld:
Jezus, de Heer is opgestaan!
Sinds Hij verrees in heerlijkheid
Ben ik van vloek en schuld bevrijd
Ik leef in Hem en Hij in mij;
Dankzij zijn bloed ben ik nu vrij.
No guilt in life, no fear in death,
This is the power of Christ in me
From life's first cry to final breath,
Jesus commands my destiny
No power of hell, no scheme of man,
Can ever pluck me from His hand
Till He returns or calls me home
Here in the power of Christ I'll stand.
Geen levensangst, geen stervensnood;
Dat is de kracht, waar ik in sta.
Van eerste stap tot aan de dood
Leidt Hij de weg waarop ik ga.
Geen duivels plan of aards bestaan
Kan mij ooit roven uit zijn hand.
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam;
In die verwachting houd ik stand.
Gebeden
Wij luisteren: ‘You are mine’ van David Haas:
via https://www.youtube.com/watch?v=gBPA4mIJ5NY

I will come to you in the silence
I will lift you from all your fear
You will hear My voice
I claim you as My choice
Be still, and know I am near

Ik zal naar je toe komen in de stilte
Ik zal je verlossen van al je angst
Je zult mijn stem horen
Ik eis jou op als mijn keuze
Wees stil en weet dat ik dichtbij ben
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I am hope for all who are hopeless
I am eyes for all who long to see
In the shadows of the night,
I will be your light
Come and rest in Me

Ik ben hoop voor iedereen die wanhopig is
Ik ben uitzicht voor iedereen die verlangt
te zien
In de schaduw van de nacht
zal Ik je licht zijn. Kom en rust in Mij

Refrein:
Do not be afraid, I am with you
I have called you each by name
Come and follow Me
I will bring you home
I love you and you are mine

Wees niet bang, ik ben bij je
Ik heb jullie allemaal bij je naam geroepen
Kom en volg mij
Ik zal je thuis brengen
Ik hou van je en je bent van mij

I am strength for all the despairing
Healing for the ones who dwell in
shame
All the blind will see, the lame will all
run free
And all will know My name

Ik ben kracht voor allen die wanhopen
Genezing voor degenen die in schaamte
leven
Alle blinden zullen zien, alle lammen
zullen vrij rennen
En iedereen zal mijn naam kennen

Refrein
I am the Word that leads all to
freedom
I am the peace the world cannot give
I will call your name, embracing all
your pain
Stand up, now, walk, and live

Ik ben het Woord dat ieder vrijheid geeft
Ik ben de vrede die de wereld niet kan
geven
Ik zal je naam noemen en al je pijn in me
opnemen
Sta nu op, loop en leef

Refrein

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

