ZONDAGSBRIEF-471; 21 maart 2021

De ochtenddienst van 21 maart
(9:30 uur)
Voorganger: Ds. D. van Meulen uit Epe
Organist:
Aart Stenfert
Collectes:
1. iSTEPup; 2. Kerk; 3. Zending
De ochtenddienst van 28 maart
(9:30 uur)
Voorganger: Ds. E. Kolkert uit Vorchten
Organist:
Ted Hoogers
Collectes:
1. Stichting vrienden van Loamneş; 2. Kerk;
3. Onderhoud pastorie

De kerk dicht tot en met 2 april (Goede Vrijdag)
Het moderamen heeft besloten in Nijbroek de volgende weken
de online-diensten zonder kerkbezoek voort te zetten.
De landelijke kerk heeft ruimte geboden om enig kerkbezoek en
zang door solisten toe te staan. Wij zullen die ruimte gebruiken
om opnieuw een solist te laten zingen in de kerk. Onze regering
ziet nog geen ruimte voor groepsbijeen-komsten in b.v. de
horeca, bioscopen en theaters. Daar willen wij als kerk van
Nijbroek nu nog geen uitzondering op maken door ook
samenkomsten in de kerk aan te bieden. Zondag 21, zondag 28
en Witte Donderdag/Goede Vrijdag (1 en 2 april) zullen de
diensten daarom alleen via internet te volgen zijn. Voor Witte
Donderdag en Goede Vrijdag is gekozen om één kerkdienst op
te nemen, waarin het Heilig Avondmaal gevierd zal worden. U
kunt dit thuis meevieren, als u brood en wijn zelf klaar zet.
Op woensdag 24-3 zal het moderamen beslissingen nemen over
Paaszondag en de tijd daarna, naar aanleiding van de
persconferentie van onze premier op 23-3.
Collectes
Wat te doen met de collectes als u de dienst volgt via internet?
Bij de diaconale doelen staat een banknummer. 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
organisatie het bestemd is? Voor andere collectes: NL85 RABO
0347 6024 87, t.n.v. Prot. Gem. te Nijbroek.
Diaconale collecte 21-3: Stichting iSTEPup
iSTEPup financiert studiebeurzen aan jongeren in
ontwikkelingslanden, die verpleegkundige, verloskundige, arts of
apotheker willen worden, maar zelf geen financiële middelen
hebben om die opleiding te betalen. iSTEPup wil een toekomst
geven aan dit talent, zodat zij later veel kunnen betekenen voor
de mensen en gezondheidszorg in hun eigen land. Sinds dit jaar
ondersteunt iSTEPup 15 studenten in 7 landen!
2

Eén van de studenten is Hastings Dyson uit Malawi. Hij wil graag
verpleegkundige/broeder worden, maar zijn ouders verdienen
met hun boerderij niet genoeg geld om zijn hele studie te
betalen. Dankzij de collectes in Nijbroek kan hij toch zijn diploma
halen! Hij is net begonnen aan zijn derde en laatste jaar;
Hastings hoopt in het voorjaar van 2022 af te studeren! Meer
informatie en ook foto’s van Hastings Dyson kunt u vinden op de
website www.i-step-up.com. Een gift voor deze stichting kan
overgemaakt worden naar rekeningnummer
NL88 ABNA 0814 0023 15 ten name van Stichting iSTEPup.
Diaconale collecte 28-3: Stichting Vrienden van Loamneş.
De Stichting Vrienden van Loamneş wil nogmaals alle gevers
van de kerstcollecte hartelijk bedanken voor hun gulle giften.
Hierdoor zit er weer een bodem in de pot. Maar voor verdere
activiteiten kunnen zij altijd geld gebruiken om te helpen
renoveren en arme gezinnen te ondersteunen. Ook in Roemenië
ligt alles nu stil, maar als de corona ook daar voorbij is, willen wij
daar weer kunnen helpen.
De Stichting heeft inmiddels hun jaarlijkse potgrond en
compostactie op coronaproof manier gehouden en daarvoor is
ook geld binnengekomen, zij het wat minder als andere jaren.
Daarom wil de diaconie dit doel steunen. U kunt uw gift
overmaken op rekeningnummer: NL 79 Rabo 0311 62 35 49
t.n.v. M.J Visser-Veenendaal, Stichting Vrienden van Loamneş.
Maar u mag het ook overmaken op de diaconierekening NL 45
RABO 0111 04 90 16 onder vermelding van Stichting Vrienden
van Loamneş.
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Liturgie voor zondagmorgen 21 maart 2021
Orgelspel
Welkom
Wij luisteren naar Lied 91A: 1, gezongen door de solist
Wie in de schaduw Gods mag wonen
hoeft niet te vrezen voor de dood.
Zoek je bij Hem een onderkomen –
dan wordt zijn vrede jou tot brood.
God legt zijn vleugels van genade
beschermend om je heen als vriend
en Hij bevrijdt je van het kwade,
opdat je eens geluk zult zien.
Stil moment
Votum en Groet
Aanvangstekst
Wij luisteren naar Lied 91A: 2 en 3, gezongen door de solist
Engelen zendt Hij alle dagen
om jou tot vaste gids te zijn.
Zij zullen je op handen dragen
door een woestijn van hoop en pijn.
Geen bange nacht zal je doen beven,
geen ziekte waar een mens van breekt.
Lengte van leven zal God geven,
rust aan de oever van een beek.
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Geen duister zal je overvallen,
er is een licht dat eeuwig brandt.
Duizenden doden kunnen vallen, –
jij blijft geschreven in Gods hand.
God is een schild voor zijn getrouwen
die leven van geloof alleen.
Hij zal een nieuwe hemel bouwen
van liefde om hun tranen heen.
Gebed van Verootmoediging
Gebod
Wij luisteren naar Gezang 48: 6 en 7 (LvK 1973),
gezongen door de solist
Vergeef o Vader onze schuld,
zodat weer blijdschap ons vervult;
gelijk wij van hun schuld ontslaan
al wie ons hebben kwaad gedaan.
Maak zo uw vrede openbaar.
U dienend dienen wij elkaar.

Leid ons niet in verzoeking, Heer.
Wees ons een sterke tegenweer
ter linker en ter rechterhand.
Wij houden in uw hoede stand,
al woedt de boze onverpoosd,
omdat uw Geest ons hart vertroost.

Gebed om opening van het Woord
Schriftlezing Psalm 91: 9-16
9U bent mijn toevlucht, HEER.
Als je mag wonen bij de Allerhoogste,
10zal het kwaad je niet bereiken,
geen plaag je tent ooit treffen.
11Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen,
die over je waken waar je ook gaat.
12Hun handen zullen je dragen,
je voet zul je niet stoten aan een steen.
13Leeuw en adder zul je vertrappen,
roofdier en slang vermorzelen.
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14‘Ik

zal bevrijden wie mij liefheeft
en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is.
15Roep je mij aan, ik geef antwoord,
in de nood zal ik bij je zijn,
je bevrijden en met roem overladen,
16je overvloed geven van dagen.
Ik zal je redding zijn.’
Wij luisteren naar Lied 538: 1 en 2, gezongen door de solist
Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is leven van genade
buiten de eeuwigheid,
is leven van de woorden
die opgeschreven staan
en net als Jezus worden
die 't ons heeft voorgedaan.

Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is komen uit het water
en staan in de woestijn,
geen god onder de goden,
geen engel en geen dier,
een levende, een dode,
een mens in wind en vuur.

Schriftlezing Lukas 4: 1-13
1-2Vervuld van de heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan,
en geleid door de Geest zwierf hij veertig dagen rond in de
woestijn, waar hij door de duivel op de proef werd gesteld. Al die
tijd at hij niets, en toen de veertig dagen verstreken waren, had
hij grote honger.
3De duivel zei tegen hem: ‘Als u de Zoon van God bent,
beveel die steen dan in een brood te veranderen.’ 4Maar Jezus
antwoordde: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood
alleen.”’ 5Toen bracht de duivel hem naar een hooggelegen
plaats en liet hem in een en hetzelfde ogenblik alle koninkrijken
van de wereld zien. 6De duivel zei tegen hem: ‘Ik geef u de
macht over dat alles en ook de roem die ermee gepaard gaat,
want ik kan daarover beschikken en ik geef het aan wie ik
wil; 7als u in aanbidding voor mij neervalt, zal dat allemaal van u
zijn.’ 8Maar Jezus antwoordde: ‘Er staat geschreven: “Aanbid de
Heer, uw God, vereer alleen hem.”’ 9De duivel bracht Jezus naar
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Jeruzalem en zette hem op het hoogste punt van de tempel, en
hij zei tegen hem: ‘Als u de Zoon van God bent, spring dan naar
beneden. 10Want er staat geschreven: “Zijn engelen zal hij
opdracht geven om over u te waken.” 11En ook: “Op hun handen
zullen zij u dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een
steen.”’ 12Maar Jezus antwoordde: ‘Er is gezegd: “Stel de Heer,
uw God, niet op de proef.”’
13Toen de duivel Jezus aan al deze beproevingen had
onderworpen, ging hij voor een tijd bij hem vandaan.
Wij luisteren naar Lied 538: 3 en 4, gezongen door de solist
Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de dood aanvaarden,
de vrede en de strijd,
de dagen en de nachten,
de honger en de dorst,
de vragen en de angsten,
de kommer en de koorts.

Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden
die naar het leven leidt;
de mensen niet verlaten,
Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde
de duivel wederstaan.

Verkondiging
Wij luisteren naar Hemelhoog 445 via
https://www.youtube.com/watch?v=2V5OxkhxjoA

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan,
sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.
Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend.
En telkens meer moet ik uw kracht verstaan.
Toch rijst in mij een lied van overwinning,
Ik bouw op U en ga in uwe naam.
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Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser
Gij voert de strijd, de huld’ is U gewijd.
In ’t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan,
in rust met u die mij hebt voortgeleid.
Gebeden, stil moment, Onze Vader
Wij luisteren naar Lied 416: 1, 2, 3 en 4 via
https://www.eo.nl/thema/samen-geloven/nederland-zingt-liederen

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen
Wij luisteren naar Lied 415: 3, gezongen door de solist
Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!
Orgelspel

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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