ZONDAGSBRIEF- 463; 31 januari 2021
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 ochtenddienst van 7 februari
(9:30 uur)
Voorganger: Ds. R.A. Houtman uit Epe
Collectes:
1. Open Doors; 2. Kerk; 3. Onderhoud pastorie
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. De
diensten worden eerder opgenomen, zodat ze in beeld en geluid
optimaal op ons youtube-kanaal beschikbaar zijn op
zondagmorgen.
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.
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
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

saamhorigheid 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.
Diaconale collecte 7-2: Open Doors
Open Doors is een interkerkelijke stichting en steunt christenen
in de hele wereld die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt.
Open Doors brengt bijbels en christelijke lectuur naar landen die
daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en
verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en
noodhulp. Voor giften: NL08 INGB 000000 7733.
Aktie Kerkbalans
Momenteel loopt de Aktie Kerkbalans. 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 nog even aan, als het envelopje nog in huis is?
Uitzending Oecumenische Omroep Voorst op 31 januari
Op deze 31e 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. Verrast u eens een zieke, een jarige of
zo maar iemand. U kunt de verzoeken t/m dinsdag aanvragen bij
dhr. J.H. de Weerd, telefoon: 0571 – 29 18 84.Giften kunt u
storten op: NL60 RABO 0362 8195 21 t.n.v. Oecumenische
Omroep Voorst.
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Liturgie voor zondagmorgen 31 januari 2021
Orgelspel
Welkom
Wij luisteren naar Lied 221: 1 en 3
via www.youtube.com/watch?v=Kip3eJtmUZA
Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heengeslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.
Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.
Stil gebed, Votum en Groet
Thuis kunnen wij meezingen met het orgel: Ps.138: 1, 2 en 4
1. U loof ik, Heer, met hart en ziel,
in eerbied kniel ik voor U neder.
Ja, in de tegenwoordigheid
der goden wijd ik U mijn beden.
Naar 't heiligdom waar Gij vertoeft
hef ik het hoofd, ik zal U prijzen.
Gij zult, o Here, wijd en zijd
uw heerlijkheid en trouw bewijzen.
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2. Ten dage dat ik riep hebt Gij
gehoord naar mij en kracht gegeven.
Als ik welhaast ten offer viel,
hebt Gij mijn ziel weer doen herleven.
Al wat op aarde macht bezit,
eenmaal aanbidt het U, o Here!
Als Gij hun 't woord van uw verbond
met eigen mond hebt willen leren.
4. Als, ik omringd door tegenspoed,
bezwijken moet, schenkt Gij mij leven.
Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt,
uw rechterhand zal redding geven.
De Heer is zo getrouw als sterk,
Hij zal zijn werk voor mij voleinden.
Verlaat niet wat uw hand begon,
o Levensbron, wil bijstand zenden.
Verootmoediging
Genadeverkondiging
Regel der dankbaarheid
Wij luisteren naar Lied 838: 1, 3 en 4
via www.youtube.com/watch?v=7Aan0Eg2l-Q
1. O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.
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3. Leer ons het goddelijk beleid
der liefde te beamen,
opdat wij niet door onze strijd
uw goede trouw beschamen.
Leg ons de woorden in de mond
die weer herstellen uw verbond.
Spreek zelf door onze daden
van vrede en genade.
4. Wij danken U, o liefde groot,
dat Christus is gekomen.
Wij hebben in zijn stervensnood
uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht
waar liefde wordt gegeven,
wij uit uw liefde leven.
Gebed om Verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing: Job 2 en 2 Korinthiërs 4: 16-18 (NBV)
Job:
1
Op een dag kwamen de hemelbewoners hun opwachting maken
bij de Heer, en ook Satan maakte bij hem zijn opwachting.
2
De Heer vroeg aan Satan: ‘Waar kom je vandaan?’ Hij
antwoordde: ‘Ik heb rondgezworven en rondgedoold op
aarde.’ 3De Heer vroeg aan Satan: ‘Heb je ook op mijn dienaar
Job gelet? Zoals hij is er niemand op aarde: hij is rechtschapen
en onberispelijk, hij heeft ontzag voor God en mijdt het kwaad.
Ja, hij is nog even onberispelijk als altijd, en jij hebt mij ertoe
aangezet hem zonder reden te gronde te richten.’ 4Hierop zei
Satan: ‘Zijn leven is hem alles waard. Daarvoor geeft hij zijn hele
bezit. 5Maar als u uw hand naar hem uitstrekt en zijn lichaam
aantast, zal hij u ongetwijfeld in uw gezicht vervloeken.’ 6Toen
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zei de Heer tegen Satan: ‘Goed, doe met hem wat je wilt, maar
spaar zijn leven.’ 7Hierop vertrok Satan en overdekte Job van
voetzool tot kruin met kwaadaardige zweren. 8Job pakte een
potscherf om zich te krabben, terwijl hij in het stof en het vuil
zat. 9Zijn vrouw zei tegen hem: ‘Waarom blijf je zo onberispelijk?
Vervloek God toch en sterf.’ 10 Maar Job zei tegen haar: ‘Je
woorden zijn de woorden van een dwaas. Al het goede
aanvaarden we van God, zouden we dan het kwade niet
aanvaarden?’ Ondanks alles zondigde Job niet en sprak hij geen
onvertogen woord.
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Drie vrienden van Job, Elifaz uit Teman, Bildad uit
Suach en Sofar uit Naäma, hoorden van de rampspoed die hem
had getroffen, en ze besloten hem op te zoeken. Onderweg
ontmoetten ze elkaar, en samen gingen ze naar hem toe om hun
medeleven te tonen en hem te troosten. 12Toen ze Job vanuit de
verte zagen herkenden ze hem niet, en ze barstten uit in luid
geweeklaag, ze scheurden hun kleren en wierpen stof omhoog
over hun hoofd. 13Zeven dagen en zeven nachten bleven ze
naast hem op de grond zitten zonder iets tegen hem te zeggen,
want ze zagen hoe vreselijk hij leed.
2 Kor. 4:
16
Daarom verzaken wij onze plicht niet. Ook al gaat ons uiterlijke
bestaan verloren, ons innerlijke bestaan wordt van dag tot dag
vernieuwd. 17De geringe last die we tijdelijk te dragen hebben,
brengt ons een eeuwige luister, die alles omvat en alles
overtreft. 18Wij richten ons niet op de zichtbare dingen maar op
de onzichtbare, want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de
onzichtbare eeuwig.
Thuis kunnen wij meezingen met het orgel: Ps. 130: 1 en 3
1. Uit diepten van ellende roep ik tot U, o Heer.
Gij kunt verlossing zenden, ik werp voor U mij neer.
O Laat uw oor zich neigen tot mij, tot mijn gebed.
Laat mij gehoor verkrijgen, red mij, o Here, red!
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3. Ik heb mijn hoop gevestigd op God de Heer die hoort.
Mijn hart, hoezeer onrustig wacht zijn verlossend woord.
Nog meer dan in de nachten wachters het morgenlicht,
blijf ik, o Heer, verwachten uw lichtend aangezicht.
Preek: ‘Zwijgen en/of spreken’
Meditatief orgelspel
Dankgebed en voorbeden afgesloten met het Onze Vader
Wij luisteren naar het slotlied
via www.youtube.com/watch?v=GvKx2YLUjrc&t=22s
Heer geef ons de kracht,
dat wij door uw macht
zingend verder gaan in uw naam.
Maak de mensen blij,
dat ook eenmaal zij
zingen kunnen: 'k Ben voor eeuwig vrij.
Spreek dan, christ'nen
van uw God en Heiland.
Maak zijn almacht ied’reen bekend.
Voorwaarts, opwaarts,
zing de Heer, Hosanna!
Looft God ied're dag en elk moment.
Heer geef ons de moed
om in tegenspoed
ook nog door te gaan in uw naam.
Maak ons mensen sterk
door uw liefdewerk
en schenk ons de eenheid van uw kerk.
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Spreek dan, christ'nen
van uw God en Heiland.
Maak zijn almacht ied’reen bekend.
Voorwaarts, opwaarts,
zing de Heer, Hosanna!
Looft God ied're dag en elk moment
Heer maak ons bereid
om van tijd tot tijd
mee te werken in uw koninkrijk.
Treed dan nu vast aan
met de Koningsvaan,
wandel dan maar achter Jezus aan.
Spreek dan, christ'nen
van uw God en Heiland.
Maak zijn almacht ied’reen bekend.
Voorwaarts, opwaarts,
zing de Heer, Hosanna!
Looft God ied're dag en elk moment.
Zegenbede
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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