ZONDAGSBRIEF-475; 11 april 2021

De ochtenddienst van 11 april
(9:30 uur)
Voorganger: Ds. M. Zoeteweij uit Lemele
Organist:
Ted Hoogers
Collectes:
1. Liliane Fonds; 2. Kerk; 3. Jeugdwerk
De ochtenddienst van 18 april
(9:30 uur)
Voorganger: Ds. Th.J.S. van Staalduine
Organist:
Aart Stenfert
Collectes:
1. Stichting Handen samen voor Angola; 2. Kerk
3. Interieurfonds
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.
Daarom blijven de kerkdiensten tot en met zondag 18 april ook
alleen online.
Collectes
Bij de diaconale doelen staat elke zondagsbrief een
banknummer. U mag ook overmaken aan onze diaconie (NL45
RABO 0111 0490 16 t.n.v. Diaconie prot. gemeente te Nijbroek),
o.v.v. het doel. Voor andere collectes: NL85 RABO 0347 6024
87, t.n.v. Protestantse Gemeente te Nijbroek.

Diaconale collecte 11 april: Liliane Fonds
Van alle kinderen met een handicap woont 80% in de armste
delen van de wereld. Armoede is de grootste veroorzaker van
handicaps en omgekeerd leidt een beperking meestal tot nog
meer armoede. De grootste beperking is echter het gebrek aan
een eerlijke kans. Ze worden belemmerd, door hun handicap,
maar ook door maatschappelijke uitsluiting en stigma’s. Samen
met lokale organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika
verbetert het Liliane Fonds de levenskwaliteit en
toekomstkansen van deze kinderen. Helpt u mee? IBAN: NL08
RABO 0303 0800 00.
Diaconale collecte 18 april: Handen samen voor Angola.
De Corona bracht ook in Angola een lockdown. Met grote
gevolgen. Mensen leven van handel en ruilen hun groenten, fruit,
maar ook diensten. Maar de markten gingen op slot en de prijzen
stegen (en zijn al vele malen hoger dan in Nederland). Als
stichting hebben we noodpakketten verzorgd voor meer dan 100
gezinnen. Ontroerend hoe dankbaar mensen zijn. Wanneer je
niets meer hebt betekent een zak rijst, meel of bonen zoveel!
Ook hebben we een aantal malen een grote tankwagen met
water geregeld. Mensen uit de sloppenwijken konden zo water
halen. In 2020 hadden we beloofd dat we zouden steunen in de
bouw van een klaslokaal gerund door mensen met een
beperking. Het werd lastig door het virus, maar het lokaal is af en
sinds februari zijn de scholen weer open. De kinderen krijgen er
les, maar ook een maaltijd. Een geweldig project, waar u als
gemeente hebt bijgedragen. Waarvoor grote dank!!
Ons nieuwe project is een spannende en een enorme
uitdaging. We zijn als stichting betrokken geraakt bij de bouw
van een gezondheidscentrum in Huambo. Dit centrum ligt dicht
bij een grote markt. Er is grond aangekocht en de fundering is
gelegd (net klaar). Komende tijd worden de muren opgetrokken.
Het is een groot project, maar toch durven we erin te geloven.
We werken samen met Petra Jobse, ze woont daar en leidt het
project. We hebben sinds de oprichting zoveel zegen gezien dat

we het aandurven met Gods hulp. We willen u vragen te bidden
voor het project! Maar hopen ook op uw financiële steun. We
hebben het symbolische bedrag van 10 euro per steen, waarvan
we er komend jaar nog 3900 nodig hebben... Elke steen is er
één. Helpt u mee? Dat zou fantastisch zijn.
Nogmaals dank voor alle steun die er al was en we
wensen jullie in alles Gods zegen toe! Voor giften: NL77 RABO
0322 5400 62.

Liturgie voor zondagmorgen 11 april 2021
Orgelspel
Welkom
Wij luisteren naar Lied 642: 1, 4 en 8 via
https://www.youtube.com/watch?v=iYGKSJYFz-w

1. Ik zeg het allen, dat Hij leeft,
dat Hij is opgestaan,
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft
waar wij ook staan of gaan.
4.Tenonder ging de sterke dood,
tenonder in de vloed;
nu straalt ons in het morgenrood
zijn toekomst tegemoet.
8. 't Is feest, omdat Hij bij ons is,
de Heer die eeuwig leeft
en die in zijn verrijzenis
alles herschapen heeft.
Stil gebed

Votum en groet
Wij luisteren naar Ps. 118: 2 en 8, gezongen door de solist
2. Ik werd benauwd van alle zijden
en riep de Heer ootmoedig aan.
De Heer verhoorde en bevrijdde,
Hij deed mij in de ruimte staan.
De Heer is met mij, 'k zal niet vrezen.
Geen sterveling verschrikt mij meer.
De Heer wil mij tot helper wezen;
ik zie op al mijn haters neer.
8. De steen, dien door de tempelbouwers
veracht'lijk was een plaats ontzegd,
werd tot verbazing der beschouwers
ten hoeksteen door God zelf gelegd.
Dit werk is door Gods alvermogen,
door 's Heren hand alleen geschied.
Het is een wonder in onz' ogen.
Wij zien het, maar doorgronden 't niet.
Wij horen het paasevangelie uit 1 Kor. 15: 1-11
1Broeders

en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u
verkondigd heb, dat u ook hebt aangenomen, dat uw fundament
is 2en uw redding, als u tenminste vasthoudt aan de boodschap
die ik u verkondigd heb. Anders bent u tevergeefs tot geloof
gekomen.
3 Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op
mijn beurt ook weer ontvangen: dat Christus voor onze zonden is
gestorven, zoals in de Schriften staat, 4dat hij is begraven en op
de derde dag is opgewekt, zoals in de Schriften staat, 5en dat hij
is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de twaalf
leerlingen. 6Daarna is hij verschenen aan meer dan vijfhonderd
broeders en zusters tegelijk, van wie er enkelen gestorven zijn,
maar de meesten nu nog leven. 7Vervolgens is hij aan Jakobus

verschenen en daarna aan alle apostelen. 8Pas op het laatst is
hij ook aan mij verschenen, aan het misbaksel dat ik was. 9Want
ik ben de minste van de apostelen, ik ben de naam apostel niet
waard omdat ik Gods gemeente heb vervolgd. 10Alleen dankzij
zijn genade ben ik wat ik ben. En zijn genade is bij mij niet
zonder uitwerking gebleven. Integendeel, ik heb harder
gezwoegd dan alle andere apostelen, niet op eigen kracht maar
dankzij Gods genade. 11Hoe dan ook, of zij het nu zijn of ik, wij
verkondigen allemaal dezelfde boodschap, en door die
boodschap bent u tot geloof gekomen.
Wij luisteren naar de melodie van Gezang 203 (LvK 1973),
waarna de voorganger couplet 1 voorleest
Die in de dood gebonden lag
om ons en onze zonden,
is opgestaan met groot gezag:
Christus heeft overwonnen!
Hij bracht ons het leven weer,
laat ons nu loven God en Heer
en zingen: halleluja!
Halleluja!
Gebed
Eerste Schriftlezing: Johannes 20: 11-18
11Maria

stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich
naar het graf, 12en daar zag ze twee engelen in witte kleren
zitten, een bij het hoofdeind en een bij het voeteneind van de
plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. 13‘Waarom huil
je?’ vroegen ze haar. Ze zei: ‘Ze hebben mijn Heer weggehaald
en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd.’ 14Na deze
woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet
dat het Jezus was. 15‘Waarom huil je?’ vroeg Jezus. ‘Wie zoek
je?’ Maria dacht dat het de tuinman was en zei: ‘Als u hem hebt
weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd, dan

kan ik hem meenemen.’ 16Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze
draaide zich om en zei: ‘Rabboeni!’ (Dat betekent
‘meester’.) 17‘Houd me niet vast,’ zei Jezus. ‘Ik ben nog niet
opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en
zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader
is, naar mijn God, die ook jullie God is.’ 18Maria uit Magdala ging
naar de leerlingen en zei tegen hen: ‘Ik heb de Heer gezien!’ En
ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had.
Wij luisteren naar Gez. 214: 4 (LvK 1973), gezongen door de
solist
Met Hem ben ik in vrede;
Hij noemt mij met zijn naam.
Ik ben een van zijn leden,
waar Hij ging kan ik gaan.
Daar leidt Hij zelve mij,
waar ik ben daar is Hij.
't Zij wereld, dood of hel,
Hij is mijn metgezel.
Tweede Schriftlezing: Johannes 20: 24-29
van de twaalf, Tomas (dat betekent ‘tweeling’), was er niet
bij toen Jezus kwam. 25Toen de andere leerlingen hem vertelden:
‘Wij hebben de Heer gezien!’ zei hij: ‘Alleen als ik de wonden van
de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en
als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven.’ 26Een
week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Tomas was er
nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun
midden staan. ‘Ik wens jullie vrede!’ zei hij, 27en daarna richtte hij
zich tot Tomas: ‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en
leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar
geloof.’ 28Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn God!’ 29Jezus zei
tegen hem: ‘Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij
die niet zien en toch geloven.’
24Een

Wij luisteren naar Lied 942: 1 en 3, gezongen door de solist
Ik sta voor U in leegte en gemis.
Vreemd is uw naam, onvindbaar zijn uw wegen.
Zijt Gij mijn God, sinds mensenheugenis,
dood is mijn lot, hebt Gij geen and're zegen?
Zijt Gij de God bij wie mijn toekomst is?
Heer, ik geloof, waarom staat Gij mij tegen?
Spreekt Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Open die wereld 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.
Verkondiging n.a.v. Johannes 20: 17 en 25
De voorganger leest Psalm 73: 9 voor, waarna de organist een
improvisatie speelt met deze melodie als uitgangspunt
Nu blijf ik bij U altijd,
God die mij troost, die bij mij zijt,
mijn twijfel stilt en mijn verlangen,
die mij in liefde houdt omvangen.
Gij neemt mij bij de rechterhand,
Gij zijt getrouw, uw raad houdt stand,
uw wijsheid is het die mij leidt
en eenmaal kroont met heerlijkheid.
Dankgebed/voorbede
Aandacht voor de collecten
Wij luisteren naar Gezang 222: 1-3 (LvK 1973) via
https://www.youtube.com/watch?v=POvdR55okJA

1. Jezus is ons licht en leven!
Hij, die, aan het kruis geheven,
met zijn bloed ons heeft gekocht,
heeft nu vorst'lijk overmocht.
Hij kan niet gebonden wezen;
als een held is Hij verrezen!
Halleluja! Halleluja!
2. Hij heeft ridderlijk gestreden,
hel en duivel neergetreden;
woedt de vijand nog zo zeer,
schaden kan hij ons niet meer.
Sion moet Hem dank bewijzen
en met luider stemme prijzen.
Halleluja! Halleluja!
3. 't Leven heeft de dood verslonden;
wat geboeid is, wordt ontbonden.
Dood, waar is uw overmacht,
waar uw prikkel, waar uw kracht?
's Heren vrijgekochten hopen,
want de hemel gaat hun open.
Halleluja! Halleluja!
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

