BIDSTONDBRIEF-469; 10 maart 2021
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 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.
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Liturgie voor de bidstond voor gewas en
arbeid, 10 maart 2021, 19.30 uur

Orgelspel
Welkom
Wij luisteren naar “In deze stilte” (Sela) via
https://www.youtube.com/watch?v=0jvy6oezZGY (vanaf 0:38)

Geef ons uw vrede, in deze stilte.
Breng onze onrust tot rust.
Geef ons uw vreugde, in deze stilte.
Breng onze onrust tot rust.
Stil gebed
Votum en Groet
Gebed
Schriftlezing: 2 Kron. 36:11-23
11

Sedekia was eenentwintig jaar oud toen hij koning werd.
Elf jaar regeerde hij in Jeruzalem. 12Hij deed wat slecht is
in de ogen van de Heer, zijn God, en boog het hoofd niet
voor Jeremia toen die hem in opdracht van de Heer
waarschuwde. 13 Ook kwam hij in opstand tegen koning
Nebukadnessar, die hem bij God trouw had laten zweren.
Koppig en halsstarrig weigerde hij terug te keren naar
de Heer, de God van Israël. 14Ook de leiders van de
priesters en het volk verzaakten voortdurend hun plichten,
gaven zich over aan de verfoeilijke praktijken van andere
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volken en bezoedelden de tempel die de Heer in
Jeruzalem geheiligd had.15De Heer, de God van hun
voorouders, waarschuwde hen bij monde van zijn boden,
die hij telkens opnieuw naar hen toe zond omdat hij zijn
volk en zijn woning voor de ondergang wilde behoeden.
16
Maar zij lachten Gods boden uit, minachtten zijn
woorden en dreven de spot met zijn profeten, totdat de
toorn van de Heer tegen zijn volk zo hoog oplaaide dat
niets hen meer kon helpen.
17
Toen stuurde hij de koning van de Chaldeeën op
hen af, die hun uitgelezen mannen ombracht in hun
heilige tempel. Niemand werd gespaard; jonge mannen en
vrouwen, oude mensen en ook hoogbejaarden werden
aan de koning uitgeleverd. 18En alle voorwerpen uit de
tempel van God, de grote zowel als de kleine, liet hij naar
Babel overbrengen, evenals de schatten uit de tempel en
de kostbaarheden van de koning en zijn raadsheren. 19Ze
staken de tempel van God in brand en haalden de
stadsmuur van Jeruzalem neer. Ook alle paleizen werden
in brand gestoken en gingen met kostbaarheden en al in
vlammen op. 20De mensen die aan het zwaard ontkomen
waren, werden als ballingen naar Babylonië meegevoerd,
waar ze de koning en zijn nakomelingen als slaven
dienden totdat het rijk in handen viel van Perzië. 21Zo ging
in vervulling wat de Heer bij monde van Jeremia had
voorzegd. Zeventig jaar bleef het land braak liggen en had
het rust, totdat alle niet in acht genomen sabbatsjaren
vergoed waren.
22
In het eerste regeringsjaar van Cyrus, de koning
van Perzië, ging in vervulling wat de Heer Jeremia had
laten aankondigen. Hij zette de koning ertoe aan om in
zijn hele koninkrijk mondeling en ook schriftelijk het
volgende besluit bekend te laten maken:
23
‘Dit zegt Cyrus, de koning van Perzië: Alle
koninkrijken van de aarde heeft de HEER, de God van de
hemel, mij gegeven. Hij heeft mij opgedragen om voor
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hem een tempel te bouwen in Jeruzalem, een stad in
Juda. Laten al diegenen onder u die tot zijn volk behoren,
zich verzekerd weten van de hulp van de Heer, hun God,
en daarheen gaan.’
Wij luisteren naar Psalm 24: 1 en 4 via
https://www.youtube.com/watch?v=rReN1PTEzcM

1. De aarde en haar volheid zijn
des Heren koninklijk domein,
de wereld en die daarin wonen.
Het land rijst uit de oceaan,
rivieren breken zich ruim baan
om Gods volmaakte macht te tonen.
4. Gij poorten, heft uw hoofd omhoog,
aloude deur, maak wijd uw boog,
ruim baan voor de verheven koning.
Wie is die vorst zo groot in kracht?
Het hoofd van 's hemels legermacht!
Hij komt, Hij maakt bij ons zijn woning.
Prediking
Meditatief orgelspel
Wij luisteren eerst naar de melodie en horen daarna de
woorden van Evangelische Liedbundel 403:1, 2, 4 en 5
1. De aarde is vervuild,
veroordeeld tot de dood,
de schepping schreeuwt – zij huilt,
zij kreunt in barensnood.
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2. De aarde is vervuild
tot in de verste hoek –
de zegen wordt geruild,
verkwanseld voor een vloek.
4. De aarde wordt vervuld
door kinderen van licht
en onze oude schuld
bedekt voor zijn gezicht.
5. De aarde wordt vervuld
van groene overvloed –
Jeruzalem onthult
een wereld, gaaf en goed.
Gebeden
Wij luisteren naar Gezang 465: 1, 2 en 5 via
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ijepLwNnaGk&list=
PLOR6Y01Kabusy4IhX040qmDG5nce-d3xi&index=8&t=0s

1. Van U zijn alle dingen,
van U, o God en Heer,
van U de zegeningen
die 'k biddende begeer.
Gij wilt mijn weg omringen
met liefde wijs en teer.
Wat wij ooit goeds ontvingen,
het is van U, o Heer.
2. Nog voor wij U iets vragen,
voorkomt Gij ons gebed.
Gij hebt aleer wij klagen,
op onze nood gelet.
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Gij helpt de last ons dragen,
Gij steunt bij elke tred,
zelfs bij de zwaarste plagen
zijt Gij de God die redt.
5. U zal ik eeuwig eren,
die eeuw'ge goedheid zijt!
U blijve, Heer der heren,
geheel mijn hart gewijd.
Wat kan ik niet ontberen
wanneer uw hand mij leidt,
wat vuriger begeren
dan uwe heerlijkheid!
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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