ZONDAGSBRIEF-472; 28 maart 2021

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. Zending
De avonddienst van 1 april
(19:30 uur)
Witte Donderdag en Goede Vrijdag – Viering Heilig Avondmaal
Voorganger: Ds. Th.J.S. van Staalduine
Organist:
Allard van Dijk
Collectes:
Diaconie en Kerk

De ochtenddienst van 4 april
(9:30 uur)
Paasdienst
Voorganger: Ds. Th.J.S. van Staalduine
Organist:
Allard van Dijk
Collectes:
1. Kerk in Actie voor jongeren in Zuid-Afrika 2.
Kerk; 3. Onderhoud Pastorie
Uitzending Oecumenische Omroep Voorst vanuit Nijbroek
De kerkdienst van deze 28e maart te Nijbroek wordt vanaf 9.30
uur ook over de radio van de Oecumenische Omroep
uitgezonden. U kunt de omroep vinden op: 105.3 FM, 93.1Mhz
(Ziggo kabel), webstreams en kabelkrant (Ziggo S15 of DVB-C
342).
Corona-maatregelen: kerk dicht tot en met 18 april
Op dinsdag 23 maart heeft premier Rutte aangekondigd dat de
huidige lockdown wordt verlengd tot en met dinsdag 20 april.
Alleen de avondklok wordt een uurtje verschoven. Dat betekent
voor ons als kerk in Nijbroek dat het moderamen van de
kerkenraad geen ruimte ziet voor het versoepelen van het beleid
ten aanzien van de kerkdiensten. Ook de Paasmorgen en de
twee diensten daarna zullen dus nog zonder kerkbezoek slechts
via een livestream aan u aangeboden worden. Het is een hard
gelag, maar het is ons steentje dat we bijdragen om de 3e golf
van besmettingen zo laag mogelijk te houden. Voor zondag 25
april en daarna wachten we de ontwikkelingen weer af.
Witte Donderdag en Goede Vrijdag in één dienst
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. Deze dienst kunt u op donderdag volgen vanaf 19.30 uur,
gelijktijdig met de opname in de kerk (livestream). Maar u kunt
de dienst ook later bekijken en meebeleven, bijvoorbeeld op
Goede Vrijdag.
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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. Protestantse Gemeente te Nijbroek.
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 daardoor 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.
Paascollecte zondag 4 april: Kerk in Actie t.b.v. Zuid-Afrika
Een toekomst voor arme kinderen. Veel jongeren in de ZuidAfrikaanse stad Pretoria groeien op in gebroken gezinnen en in
gewelddadige wijken omgeven door prostitutie, drugs, diefstal,
geweld en vuilnis. De helft van hen maakt de middelbare school
niet af en 40 procent van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is
werkloos. Een christelijke Zuid-Afrikaanse organisatie helpt deze
kansarme kinderen met onderwijs en biedt hun een omgeving vol
liefde en aandacht, zodat de spiraal van armoede doorbroken
kan worden. Eén van de hulpverleners is de Zuid-Afrikaanse Sue
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van der Walt. Zij ontfermt zich over kinderen in de achterstandswijken van Pretoria, die opgroeien in armoede en gebroken
gezinnen. De kinderen komen na schooltijd bij Sue voor hulp bij
hun huiswerk. Ook krijgen ze te eten, omdat dat er thuis vaak bij
inschiet. Mede dankzij uw steun aan Kerk in Actie kan Sue dit
werk doen.
Kerk in Actie ondersteunt deze organisatie die jongeren
helpt met huiswerk, maar vooral met persoonlijke groei,
waardoor ze weerbaarder worden en kans maken op een beter
leven. Steun dit werk met een bijdrage op rekening: NL89 ABNA
0457 457 457 Kerk in Actie.
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Liturgie voor zondagmorgen 28 maart 2021
Orgelspel
Welkom
Wij luisteren naar Psalm 24: 4 en 5, gezongen door de solist
Gij poorten, hef uw hoofd omhoog,
aloude deur, maak wijd uw boog,
laat uw verheven koning binnen.
Wie is die vorst zo groot in eer,
die sterke held? Het is de Heer,
die alle macht kan overwinnen.
Gij poorten, hef 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.
Stil Gebed
Votum en Groet
Aanvangstekst: Marcus 11: 1 t/m 10 (NBG 1951)
1En

toen zij dicht bij Jeruzalem kwamen, bij Betfage en Betanië
aan de Olijfberg, zond Hij twee van zijn discipelen uit, 2en zeide
tot hen: Gaat naar het dorp, dat tegenover u ligt, en terstond, als
gij er binnenkomt, zult gij een veulen vastgebonden vinden,
waarop nog nooit een mens heeft gezeten; maakt het los en
brengt het hier. 3En indien iemand tot u zegt: Wat doet gij daar?
zegt dan: De Here heeft het nodig en terstond zendt Hij het
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weder hierheen. 4En zij gingen heen en vonden een veulen
vastgebonden bij de deur buiten aan de weg, en zij maakten het
los. 5En sommigen van degenen, die daar stonden, zeiden tot
hen: Wat doet gij daar, dat gij dat veulen losmaakt? 6Zij spraken
tot hen, zoals Jezus gezegd had, en zij lieten hen begaan. 7En zij
brachten het veulen tot Jezus en legden hun klederen daarop en
Hij ging erop zitten. 8En velen spreidden hun klederen op de weg
en anderen groen, dat zij van het veld plukten. 9En die
voorgingen en die volgden riepen:
Hosanna! Gezegend Hij, die komt in de naam des
Heren; 10gezegend het komende rijk van onze vader
David; Hosanna in de hoogste hemelen!
Wij luisteren naar Psalm 98: 1 en 3 via
https://www.youtube.com/watch?v=bpHtsU-1VKs (tot 2:35)

Zingt een nieuw lied voor God de Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zingt voor de Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.
Laat heel de aard' een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des Heren wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote Koning,
verhef, bazuin, uw stem van goud,
de Heer heeft onder ons zijn woning,
de Heer die bij ons intocht houdt.
Geloofsbelijdenis (gesproken door de voorganger):
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Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
schepper van de hemel en de aarde,
en in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer;
die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
neergedaald in het rijk van de dood;
ten derden dage wederom opgestaan van de doden;
opgevaren ten hemel,
zittende ter rechterhand Gods, de almachtige Vader;
van waar Hij komen zal
om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof in een heilige algemene christelijke kerk,
de gemeenschap der heiligen;
vergeving der zonden;
wederopstanding van het vlees;
en een eeuwig leven.
Wij luisteren naar Lied 275: 1, 3 en 4 (uit de ELB) via
https://www.youtube.com/watch?v=lPjhwNYcCsc

'k Heb geloofd en daarom zing ik,
daarom zing ik van genâ,
van ontferming en verlossing
door het bloed van Golgotha.
Daarom zing ik U, die stervend
alles, alles hebt volbracht,
Lam Gods, dat de zonde wegneemt,
Lam van God, voor ons geslacht!
'k Heb geloofd in U, Wie d' aarde
met haar doornen heeft gekroond,
maar Die nu, gekroond met ere,
aan Gods rechterzijde troont;
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U, aan wiens doorboorde voeten
eenmaal in het gans heelal,
hier, daarboven en hieronder
alle knie zich buigen zal.
Ja, 'k geloof, en daarom zing ik,
daarom zing ik U ter eer,
's werelds Heiland, Hogepriester,
aller heren Opperheer!
Zoon van God en Zoon des mensen,
o, kom spoedig in Uw kracht,
op des hemels wolken weder!
Kom, Heer Jezus, kom! Ik wacht.
Gebed bij de Opening van het Woord
Schriftlezing: Marcus 14: 1 t/m 11 (NBG 1951)
1Nu

was het na twee dagen Pascha en het feest der ongezuurde
broden. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten, hoe
zij Hem door list in handen zouden krijgen en doden. 2Want zij
zeiden: Niet op het feest, opdat er geen opschudding kome
onder het volk.
3En toen Hij te Betanië was in het huis van Simon de
melaatse, kwam, terwijl Hij aan tafel aanlag, een vrouw met een
albasten kruik vol echte, kostbare nardusmirre; en zij brak de
albasten kruik en goot (de mirre) over zijn hoofd. 4En sommigen
spraken verontwaardigd tot elkander: Waartoe dient die
verkwisting der mirre? 5Want deze mirre had voor meer dan
driehonderd schellingen verkocht en aan de armen gegeven
kunnen worden. En zij waren zeer verstoord tegen haar. 6Maar
Jezus zeide: Laat haar begaan; waarom valt gij haar lastig? Zij
heeft een goede daad aan Mij verricht. 7De armen hebt gij
immers altijd bij u en gij kunt hun weldoen, wanneer gij maar wilt;
maar Mij hebt gij niet altijd. 8Zij heeft gedaan, wat zij kon; van
tevoren heeft zij mijn lichaam gezalfd voor de begrafenis.
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9Voorwaar,

Ik zeg u, overal waar het evangelie verkondigd zal
worden, over de gehele wereld, zal ook tot haar gedachtenis
gesproken worden van wat zij gedaan heeft.
10En Judas Iskariot, die een van de twaalven was, ging
heen naar de overpriesters om Hem aan hen over te
leveren. 11Toen zij dat hoorden, verblijdden zij zich en beloofden
hem geld te geven. En hij zocht, hoe hij Hem bij een goede
gelegenheid kon overleveren.
Wij luisteren naar Psalm 31: 11, 15, 16
het orgel speelt de melodie
de voorganger spreekt Psalm 31: 11
Ik hoor hun lachen en gefluister,
zij loeren op mijn val
altijd en overal.
Zie, zij verbergen zich in 't duister,
zij zijn met velen samen
die mijn verderf beramen.
het orgel speelt een intermezzo
de voorganger spreekt Psalm 31: 15 en 16
Hoe groot is 't goed, dat Gij, o Heer,
hebt weggelegd voor hem,
die acht slaat op uw stem.
Gij zijt voor wie zich tot U keren
een schuilplaats uit den hoge
voor aller mensen ogen.
Gij doet in 't licht hen toevlucht vinden,
dat van uw aanschijn straalt.
Geen die hen achterhaalt.
9

Wie zich ook tegen hen verbinden,
geen laster kan ze deren
die bij U schuilen, Here.
Prediking, met als thema: Maria en Judas
Wij luisteren naar Wonderlijk van Sela (een bewerking van
Psalm 139) via
https://www.youtube.com/watch?v=-LXqwXXdN-w

U heeft mij al gezien, mijn vormeloos begin,
toen ik in het geheim gemaakt werd.
U, die alles weet van mij, nog voordat ik bestond.
U schreef het in uw boek;
U kent mij.
Wonderlijk, zoals U mij kent.
Zo volmaakt is uw liefde Heer.
Toets mijn hart: ik wil de weg gaan die U wijst.
Leven met U, altijd.
U heeft mij zelf gevormd, elk deel van wie ik ben
is wonderlijk gemaakt, uit liefde.
U, die alles weet van mij, zelfs elke fluistering
wordt door U gehoord.
U kent mij.
Wie ben ik zonder U?
U bent om mij heen.
Waar ik ga houdt U mij vast.
Gebeden
Wij luisteren naar Lied 575: 1, 2 en 6, gezongen door de solist
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Jezus, leven van ons leven,
Jezus, dood van onze dood,
Gij hebt U voor ons gegeven,
Gij neemt op U angst en nood,
Gij moet sterven aan uw lijden
om ons leven te bevrijden.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.
Gij die alles hebt gedragen
al de haat en al de hoon,
die beschimpt wordt en geslagen,
Gij rechtvaardig, Gij Gods Zoon,
als de minste mens gebonden,
aangeklaagd om onze zonde.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.
Dank zij U, o Heer des levens,
die de dood zijt doorgegaan,
die Uzelf ons hebt gegeven
ons in alles bijgestaan,
dank voor wat Gij hebt geleden,
in uw kruis is onze vrede.
Voor uw angst en diepe pijn
wil ik eeuwig dankbaar zijn.
Zegen, waarbij de voorganger het Amen uitspreekt.
Orgelspel
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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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