ZONDAGSBRIEF-468; 7 maart 2021
De ochtenddienst van 7 maart
(9:30 uur)
Voorganger: Ds. J.A. Woudenberg uit Vaassen
Organist:
Aart Stenfert
Collectes:
1. Stichting Tamara; 2. Kerk; 3. Onderhoud pastorie
De avonddienst van 10 maart
Biddag voor gewas en arbeid
Voorganger: ds. C.E. Lavooij uit Vaassen
Organist:
Aart Stenfert
Collectes:
Biddag (diaconie)

(19.30 uur)

De ochtenddienst van 14 maart
(9:30 uur)
Bevestigingsdienst Wendy Keizer als ouderling (voor
genodigden)
Voorganger: Ds. Th.J.S. van Staalduine
Organist:
Allard van Dijk
Collectes:
1. Kinderhospice Binnenveld te Barneveld; 2. Kerk;
3. interieurfonds
De kerk dicht tot en met 14 maart
Omdat Nederland tot 15 maart in verlengde lockdown is, heeft
het moderamen besloten alle kerkdiensten tot en met 14 maart
alleen online (www.kerknijbroek.nl) aan te bieden. Hoe het
daarna gaat, moeten we nog afwachten. De diensten tot en met
10 maart (biddag) worden eerder opgenomen, zodat ze in beeld
en geluid optimaal op ons youtube-kanaal beschikbaar zijn op
zondagmorgen. Op zondag 14 maart zal Wendy Keizer als
ouderling worden bevestigd in een besloten dienst, waarbij
alleen degenen die genodigd zijn welkom zijn. Deze dienst wordt
ook via een live-stream direct uitgezonden.
Collectes
Wat te doen met de collectes als u de dienst volgt via internet?
Bij de uitleg van diaconale doelen staat een gironummer. 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? Voor andere collectes:
NL85 RABO 0347 6024 87, t.n.v. Prot. Gem. te Nijbroek.

Diaconale collecte 7-3: Stichting Tamara
De stichting werd 29 mei 2014 opgericht, een jaar na het
overlijden van Tamara. Tamara was een geliefd, vrolijk en
energiek meisje, die oog had voor de ander. Haar overlijden
heeft veel jongeren in de wijde omgeving geraakt. Met de
stichting willen jongeren met elkaar in beweging komen. Het
leven van Tamara is daarbij een gemeenschappelijke drijfveer.
Doel van de stichting is om mooie veelzijdige activiteiten op te
zetten in Terwolde en wijde omgeving, waarbij de opbrengst
wordt besteed aan goede doelen waar Tamara een warm hart
voor had, zoals o.a. een geheel verzorgde dag voor ouderen,
een ontbijt voor de mantelzorgers, een bloemetje voor de
bewoners in verzorgingshuizen, enz. Een gift hiervoor kan
overgemaakt worden op rekeningnummer: NL 03 RABO 0182
474 461.
Diaconale collecte 14-3: Kinderhospice Binnenveld
De doelstelling van het Kinderhospice Binnenveld te Barneveld is
het bieden van complexe zorg aan ernstig en ongeneeslijk zieke
kinderen met een beperkte levensverwachting. Deze zorg wordt
gegeven in een kleinschalige en huislijke voorziening. Naast het
bieden van deze zorg streeft Kinderhospice Binnenveld ernaar
kennis op het gebied van palliatieve zorg voor kinderen te
ontwikkelen en uit te dragen. Kinderhospice Binnenveld heeft
een landelijke dekking en een voortrekkersfunctie in Nederland.
De meeste zorg in Kinderhospice Binnenveld is
kortdurend ter verlichting van de thuissituatie. Incidenteel wordt
ook langdurige zorg aan zieke kinderen verleend. In
kinderhospice Binnenveld is 24 uur per dag kinderverpleegkundige zorg aanwezig. Een pedagogisch medewerker begeleidt
de ontwikkeling van het spel van de kinderen in nauw overleg
met de verpleegkundigen. Ook is er een kinderfysiotherapeut
betrokken. Daarnaast is er de mogelijkheid om bijvoorbeeld een
diëtiste, logopediste en/of maatschappelijk werker in te roepen.
Wilt U een gift geven, dit kan via NL16 ABNA 0842 4289 76.

Liturgie voor zondagmorgen 7 maart 2021
Orgelspel
Welkom
Wij luisteren naar Psalm 65: 1 en Psalm 72: 7 via
https://www.youtube.com/watch?v=H23Om3II2h0&feature=youtu.be

1. De stilte zingt U toe, o Here,
in uw verheven oord.
Wij zullen ons naar Sion keren
waar Gij ons bidden hoort.
Daar zal men, Heer, tot u zich wenden,
tot U komt al wat leeft,
tot U, o redder uit ellende,
die alle schuld vergeeft.
7. Laat ons de grote naam bezingen
van Hem die Israël leidt,
want Hij alleen doet grote dingen,
zijn roem vervull' de tijd.
Looft God de Heer, Hij openbaarde
zijn wonderen, zijn eer.
Zijn heerlijkheid vervult de aarde.
Ja, amen, looft de Heer.
Stil gebed
Votum en Groet
Wij luisteren naar Psalm 22: 1, 2 en 3 via
https://www.youtube.com/watch?v=6yw_WNeT3yo&feature=youtu.be

1. Mijn God, Mijn God, waarom verlaat Gij mij
en blijf zo ver, terwijl ik tot U schrei,
en redt mij niet, maar gaat aan mij voor bij?
Hoe blijft Gij zwijgen?

Mijn God, ik doe tot U mijn kreten stijgen
bij dag, bij nacht. Tot U slechts kan ik vluchten,
maar krijg geen rust, geen antwoord op mijn zuchten
in klacht op klacht.
2. Nochtans, op U, o God die heilig zijt
en troont op lofgezangen, U gewijd
door Israël dat gij hebt uitgeleid,
steunt ons vertrouwen,
immers, de vaad'ren bleven op U bouwen,
dat Gij hen naamt in heilige bescherming:
Gij hebt, als zij riepen om ontferming,
hen niet beschaamd.
3. Maar ik, mijn God, lig machteloos terneer.
Ik word vertrapt, ik heb geen leven meer.
Meesmuilend gaan zij tegen mij tekeer,
al die mij smaden.
Zij raden mij, terwijl zij mij verraden:
"Zoek het bij God, geef Hem uw leed te dragen,
Hij zal u redden naar zijn welbehagen",
zo klinkt hun spot.
Leefregels en enkele woorden uit Psalm 32
Wij luisteren naar Opwekking 580 via
https://www.youtube.com/watch?v=7DjK7HRpPno&feature=youtu.be

Jezus, Hij kwam
Om ons leven te geven,
Daarom verliet Hij zijn vaderlijk huis.
Hij gaf aan mij het eeuwige leven
Door te sterven aan het kruis.
Ik zie nu zijn tranen
En zie nu zijn wonden.
Ik zie nu het bloed
Dat Hij gaf voor mij.
Dat bloed wast mij schoon

En bevrijdt van zonde.
Prijs de Heer; nu ben ik vrij!
Refrein:
Ik ben zo dankbaar, Heer
Voor wat U heeft gedaan.
En heel mijn hart aanbidt
Uw heil'ge naam.
En Heer, ik hou van U,
Want U hield eerst van mij.
Uw liefde tilt mij op en maakt mij vrij.
Uit liefde droeg Jezus
De straf van mijn zonden.
Hij droeg die straf
Zelfs tot diep in de dood.
Nu houdt de dood
Mij niet langer gebonden,
Ook al was mijn zonde groot.
Want Hij is niet lang
In het graf gebleven.
De dood kon onmoog'lijk
Gods liefde verslaan.
Nu troont Hij als Koning
En Heer van het leven.
Heel de schepping roept zijn naam.
Refrein (2 x)
Gebed om de Heilige Geest
Lezingen Matt. 26: 57-68 en Luk. 23: 8-12 (NBV)
Matteüs: 57Zij die Jezus gevangengenomen hadden, leidden
hem voor aan Kajafas, de hogepriester bij wie de schriftgeleerden en de oudsten bijeengekomen waren. 58Petrus volgde
hem op een afstand tot op de binnenplaats van het paleis van de
hogepriester; daar ging hij tussen de knechten zitten om te zien
hoe het zou aflopen. 59De hogepriesters en het hele Sanhedrin
probeerden een valse getuigenverklaring tegen Jezus te laten
afleggen op grond waarvan ze hem ter dood zouden kunnen

veroordelen, 60maar ze vonden er geen, hoewel zich vele valse
getuigen meldden. Ten slotte meldden er zich twee 61 die zeiden:
‘Die man heeft gezegd: “Ik kan de tempel van God afbreken en
in drie dagen weer opbouwen.”’ 62De hogepriester stond op en
vroeg hem: ‘Waarom antwoordt u niet? U hoort toch wat deze
getuigen zeggen?’ 63Maar Jezus bleef zwijgen. De hogepriester
zei: ‘Ik bezweer u bij de levende God, zeg ons of u de messias
bent, de Zoon van God.’ 64Jezus antwoordde: ‘U zegt het. Maar
ik zeg tegen u allen hier: vanaf nu zult u de Mensenzoon zien
zitten aan de rechterhand van de Machtige en hem zien komen
op de wolken van de hemel.’ 65Hierop scheurde de hogepriester
zijn kleren en hij riep uit: ‘Hij heeft God gelasterd! Waarvoor
hebben we nog getuigen nodig? Nu hebt u met eigen oren
gehoord hoe hij God lastert. 66Wat denkt u?’ Ze antwoordden:
‘Hij is schuldig en verdient de doodstraf!’ 67Daarop spuwden ze
hem in het gezicht en sloegen hem. Anderen stompten hem 68en
zeiden: ‘Profeteer dan maar eens voor ons, messias, wie is het
die je geslagen heeft?’
Lukas: 8Herodes was bijzonder blij toen hij Jezus zag, want hij
wilde hem al heel lang ontmoeten omdat hij veel over hem
gehoord had. Bovendien hoopte hij hem een wonder te zien
doen. 9Hij ondervroeg hem uitvoerig, maar Jezus antwoordde
hem niet één keer. 10De hogepriesters en de schriftgeleerden die
erbij stonden, brachten zware beschuldigingen tegen hem
in. 11Hierop begonnen Herodes en zijn soldaten Jezus te honen,
en ze dreven de spot met hem door hem een pronkgewaad om
te hangen. Zo stuurde hij hem terug naar Pilatus. 12Op die dag
werden Herodes en Pilatus vrienden, terwijl ze altijd elkaars
vijanden waren geweest.
Wij luisteren naar Gezang 329/Lied 317 via
https://www.youtube.com/watch?v=fcag6pLlbLA&feature=youtu.be

1. Grote God, Gij hebt het zwijgen
met uw eigen,
met uw lieve stem verstoord.
Maak de weg tot U begaanbaar,
wees verstaanbaar;
spreek Heer, uw gemeente hoort.

2. Heer, uw boodschap staat geschreven,
ons ten leven,
maak uw schrift het levend woord.
Zie het boek van uw behagen
opgeslagen;
spreek Heer, uw gemeente hoort.
3. Roep ons uit de doodse dalen
waar wij dwalen,
door een vreemde stem bekoord.
Breng ons naar de heil'ge stede
van uw vrede.
Spreek Heer, uw gemeente hoort.
Verkondiging: “Het zwijgen van Jezus (God)”
Muzikaal meditatief moment door de organist
Wij luisteren naar Gezang 179: 1, 5 en 8, eerst de melodie en
daarna de woorden
1. Wie heeft op aard de prediking gehoord,
de prediking van 't vleesgeworden woord,
de Zoon van God, op Golgotha vermoord?
Wie durft geloven?
Wie ziet in Hem Gods reddend' arm, van boven
tot ons gestrekt?
Wie durft zijn kruis belijden?
Wiens hart zich in de lijdende verblijden,
met smaad bedekt?
5. Gelijk een lam, dat stil ter slachtbank gaat,
gelijk een schaap zich zwijgend scheren laat,
zo deedt Ge uw mond niet open onder 't kwaad,
U overkomen.
God heeft U uit het oordeel weggenomen,
toen Ge elke toog
zijns bekers had gedronken,

en 't zondig volk gerechtigheid geschonken
in 's Heren oog.
8. 't Verloste volk verheft tot U zijn hart,
rechtvaardige, die zonde voor hen werd;
het zegent al uw wonden, smaad en smart!
Gij hebt geleden
voor snoden; Gij voor vijanden gebeden;
Gij hebt gesmacht,
moest Gods nabijheid derven,
hun ziel ten troost, in leven en in sterven:
het is volbracht.
Gebeden
Wij luisteren naar de melodie van Lied 558: 1, 6, 8 en 10 en
kunnen thuis meezingen met de woorden op het scherm
1. Jezus, om uw lijden groot,
om uw leven en uw dood
die volbrengen 't recht van God,
Kyrie eleison.

8. Om de doornen van uw kroon,
om de gees'ling en de hoon,
roepen wij, o Mensenzoon,
Kyrie eleison.

6. Om het zwijgen, het geduld,
waarmee Gij de wet vervult,
als men vrucht'loos zoekt naar
schuld,
Kyrie eleison.

10. Heer, om uw vijf wonden
rood,
om uw onverdiende dood,
smeken wij in onze nood,
Kyrie eleison.

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

