ZONDAGSBRIEF-477; 25 april 2021

De ochtenddienst van 25 april
(9:30 uur)
Voorganger: Ds. R.A. Houtman uit Epe
Organist:
Allard van Dijk
Collectes:
1. Vrolijkheid in asielzoekerscentra in Nederland
(‘Kinderen in de knel’ van Kerk in Actie); 2. Kerk
3. Zending
De ochtenddienst van 2 mei
(9:30 uur)
Voorganger: Ds. Th.J.S. van Staalduine
Organist:
Aart Stenfert
Collectes:
1. De kerk voor jongeren (Kerk in Actie); 2. Kerk
3. Onderhoud pastorie

Corona-maatregelen: kerk dicht tot en met 9 mei
Omdat de situatie met de pandemie onveranderd zorgen geeft,
heeft het moderamen op 14 april besloten de huidige sluiting van
de kerk op zondag voor bezoekers te verlengen tot en met
zondag 9 mei. Begin mei zien we verder.
Collectes
Bij de diaconale doelen staat elke zondagsbrief een
banknummer. U mag voor dat doel en voor de Zendingscollecte
(doel nr. 3 op 25-4) ook overmaken aan onze diaconie (NL45
RABO 0111 0490 16 t.n.v. Diaconie prot. gemeente te Nijbroek),
o.v.v. het doel. Voor de Kerk-collectes: NL85 RABO 0347 6024
87, t.n.v. Protestantse Gemeente te Nijbroek.
Diaconale collecte 25 april: Vrolijkheid in asielzoekerscentra
(‘Kinderen in de knel’, KerkinActie).
Iedere dag vluchten er kinderen en jongeren voor geweld en
onderdrukking. Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug.
In asielzoekerscentra wachten ze op de beslissing of ze in
Nederland mogen blijven.
Stichting De Vrolijkheid organiseert in azc’s wekelijks het
KunstLab, met creatieve activiteiten zoals dans, theater, muziek,
film en fotografie voor kinderen en jongeren. Zij ontdekken en
ontwikkelen zo hun talenten. Kunst en creativiteit versterken
veerkracht en zelfvertrouwen.
Met steun van Kerk in Actie is het Vakantie KunstLab ontwikkeld,
zodat jonge azc-bewoners ook in de schoolvakanties creatieve
workshops kunnen bezoeken. Met een feestelijke presentatie
voor bewoners van azc’s worden de workshops afgesloten.
Voor giften: NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v.
collecte De Vrolijkheid.
Diaconale collecte 2 mei: Kerk als thuisplek voor jongeren
Kinderen en jongeren hebben een plek in de kerk! Onderzoek en
ervaring laten zien dat kerken die dit serieus nemen, aantrekkingskracht hebben op jongeren en jonge gezinnen. Of dit nu in
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een traditionele of in een vernieuwende omgeving is. Jong
Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk,
ontwikkelt materialen waarmee jeugdwerkers en andere
vrijwilligers de kerk tot een plek kunnen maken waar jongeren
zich gezien, geliefd en veilig voelen. En waar hun aanwezigheid
en talenten impact hebben. Steun het jeugdwerk van de
Protestantse Kerk. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over
op NL52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse
Kerk o.v.v. collecte Jong Protestant.

Liturgie voor zondagmorgen 25 april 2021
Orgelspel
Welkom
Wij luisteren naar Lied 847: 1, 2 en 3 (solist)
Mijn leven is een splinter aan de tijd,
een oogwenk slechts van een oneindig heden.
Een verre ster, stofje van eeuwigheid,
kind van mijn tijd ben ik, zonder verleden.
Mijn toekomst komt nu ik geboren ben:
genadig ogenblik tussen de tijden.
Werk van Gods hand en letter uit zijn stem
ben ik een grasje uit zijn weidse weide.
Mijn tijden zijn in Gods verheven hand.
Geluk van uren duurt als duizend jaren.
De tijd ontschiet mij gaande naar het land
van God. Altijd zal Hij mij wél bewaren.
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Drempelgebed
Bemoediging en groet
Wij luisteren naar Lied 705: 1, 2 en 4, via
https://www.youtube.com/watch?v=VP0wTACQW2g

1. Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heil'ge Geest, de Trooster,
de Drieëen'ge in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drieëen'ge in zijn troon!
2. Ere zij aan Hem, wiens liefde
ons van alle smet bevrijdt,
eer zij Hem die ons gekroond heeft,
koningen in heerlijkheid.
Halleluja, halleluja,
ere zij het Lam gewijd.
4. Halleluja, lof, aanbidding
brengen eng'len U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten
legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
lof zij U, der heren Heer!
Woord van leven – 1 Johannes 1: 1-7
1Wat

er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij
met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze
handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij: het Woord dat
leven is. 2Het leven is verschenen, wij hebben het gezien en
getuigen ervan, we verkondigen u het eeuwige leven dat bij de
Vader was en aan ons verschenen is. 3Wat wij gezien en
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gehoord hebben, verkondigen we ook aan u, opdat ook u met
ons verbonden bent. En verbonden zijn met ons is verbonden
zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. 4We
schrijven u deze brief om onze vreugde volkomen te maken.
5 Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we
u verkondigen: God is licht, er is in hem geen spoor van
duisternis. 6Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn terwijl
we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet
volgens de waarheid. 7Maar gaan we onze weg in het licht, zoals
hijzelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt
het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde.
Wij luisteren naar Psalm 86:5 (solist)
Gij zijt groot en zeer verheven,
Gij doet wondren aan ons leven.
Gij zijt God, ja Gij alleen,
goedertieren om ons heen.
Heer, Gij hebt mij aangenomen,
mij weer tot het licht doen komen
uit de diepten van de dood.
Ja, uw goedheid is zeer groot.
Gebed voor de opening van het Woord
Bijbellezing Oude Testament: Jesaja 25: 6-9
6Op

deze berg richt de HEER van de hemelse machten
voor alle volken een feestmaal aan:
uitgelezen gerechten en belegen wijnen,
een feestmaal rijk aan merg en vet,
met pure, rijpe wijnen.
7Op deze berg vernietigt hij het waas
dat alle volken het zicht beneemt,
de sluier waarmee alle volken omhuld zijn.
8Voor altijd doet hij de dood teniet.
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God, de HEER, wist de tranen van elk gezicht,
de smaad van zijn volk neemt hij van de aarde weg
– de HEER heeft gesproken.
9Op die dag zal men zeggen: ‘Hij is onze God!
Hij was onze hoop: hij zou ons redden.
Hij is de HEER, hij was onze hoop.
Juich en wees blij: hij heeft ons gered!’
Wij luisteren naar Lied 762: 1, 4 en 5 (solist)
1. De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan,
van spijs en merg, van uitgelezen wijnen;
van heind' en ver zal men aan tafel gaan,
de Heer is gul en goed voor al de zijnen.
4. Wij treden aan het ontoegank'lijk licht,
wij volkeren, wij heidenen, wij mensen;
wij zien het leven zelf in het gezicht,
God haalt ons thuis van achter alle grenzen.
5. En Hij, het leven zelf, verslindt de dood
tot overwinning en van alle ogen
wist Hij de tranen af. Het ochtendrood
gaat stralend op, een opgang uit den hoge.
Bijbellezing Nieuwe Testament: 1 Tessalonicenzen 4:13-18
13Broeders

en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten
over de doden, zodat u niet hoeft te treuren, zoals zij die geen
hoop hebben. 14Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is
opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de
doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf. 15Wij
zeggen u met een woord van de Heer: wij, die in leven blijven tot
de komst van de Heer, zullen de doden in geen geval
voorgaan. 16Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel
zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer
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zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die
Christus toebehoren opstaan, 17en daarna zullen wij, die nog in
leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en
gaan we in de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij
hem zijn. 18Troost elkaar met deze woorden.
Preek
Wij luisteren naar Lied 758: 1 en 2 via
https://www.youtube.com/watch?v=pYGgykti0kM

1. Bij 't steken der bazuinen
gaat in een punt des tijds
over der wereld puinen
Gods licht op, klaar en weids.
En die in Christus zijn
ontmoeten blij elkander,
ontkomen aan de schijn,
geheel en al veranderd.
2. Als de bazuinen blazen
Gods allerlaatst appel,
dan vaart een groot verbazen
door hemel, aarde en hel,
dan rijzen in het licht
de doden, die nu slapen
en voor Gods aangezicht
worden ook wij herschapen.
Dankgebeden/voorbeden – stil gebed – Onze Vader
Het noemen van de collectedoelen
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Wij luisteren naar Lied 756: 1, 2, 4, 6 en 8 via
https://www.youtube.com/watch?v=yDCmAzLxiGs

1. Laat komen, Heer, uw rijk,
uw koninklijke dag,
toon ons uw majesteit,
Messias, uw gezag!

6. Wij bidden, Heer, sta op
en kom in heerlijkheid!
Op U staat onze hoop
die onze Herder zijt!

2. Waar blijft het overlang
beloofde land van God,
waar liefd' en lofgezang
verdrijven leed en dood?

8. De nacht is als een graf,
ontij heerst in het rond.
Kom van de hemel af,
o Ster van Gods verbond!

4. Zal ooit een dag bestaan
dat oorlog, haat en nijd
voorgoed zijn weggedaan,
in deze wereldtijd?
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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