ZONDAGSBRIEF-483; 30 mei 2021

De ochtenddienst van 30 mei
(9:30 uur)
Voorganger: Ds. H. Brandsen uit Harderwijk
Organist:
Allard van Dijk
Collectes:
1. S.O.S. Kinderdorpen; 2. Kerk; 3. Deurcollecte:
Zending
De ochtenddienst van 6 juni
(9:30 uur)
Voorganger: Ds. Th.J.S. van Staalduine
Organist:
Aart Stenfert
Collectes:
1. Kwetsbare kinderen en vrouwen in Oeganda
sterk maken (KIA); 2. kerk; 3. onderhoud pastorie
Tekst en thema van de dienst van 30 mei
Ds. Brandsen heeft als Schriftlezingen uitgekozen Genesis 47:
27-31 en Genesis 49: 1-2; 18; 29-33. Het zijn de teksten die
gaan over het verzoek van de oude Jakob aan Jozef en zijn
andere kinderen over zijn begrafenis. Jakob woont als
vreemdeling bij zijn zoon Jozef in Egypte. Maar daar wil hij geen
laatste rustplaats vinden. Ze moeten hem begraven in een grot
op de akker in Machpela bij Mamre in het aan Abraham en zijn
nageslacht Beloofde Land, in Kanaän. Daar wil hij verenigd
worden met zijn voorgeslacht, met zijn grootouders Abraham en

Sara, met zijn ouders Izaäk en Rebekka en daar is ook de vrouw
van de meeste van zijn kinderen begraven: Lea. En Jozef belooft
het hem. Natuurlijk kost het tijd om het lichaam van Egypte naar
Kanaän over te brengen, maar dat was voor de Egyptische
samenleving geen probleem. Ze waren er meesters in het
conserveren van lichamen: Jakob wordt gedurende 40 dagen
gebalsemd (Genesis 50: 2-3) en daarna begraven in de akker
van Machpela (Genesis 50:12-13). Overigens zal ook Jozef op
zijn sterfbed vragen om een laatste rustplaats in Kanaän
(Genesis 50: 24-26). Het thema van de verkondiging zal 30 mei
zijn: ‘Voorbereiden’.
Corona-maatregelen: diensten weer met 30 bezoekers
Sinds Pinksteren komen we weer met gemeenteleden samen in
de kerk. Het maximum aantal kerkbezoekers is 30 personen. In
die 30 zijn de ‘medewerkers’ (predikant, kosters, organist,
cameraman, etc.) niet inbegrepen. U hoeft niet te reserveren,
maar uw plaats wordt u toegewezen door de kosters. En
wanneer er zich te veel bezoekers aan de kerkdeur melden,
zullen de laatsten helaas gevraagd moeten worden om weer
naar huis te gaan. Ook daar kunt u de dienst volgen, want de
service van de livestream blijft in stand, zeker zolang aan het
aantal kerkbezoekers een grens gesteld blijft.
Collectes
Bij de diaconale doelen staat op elke zondagsbrief een
banknummer. U mag voor dat doel en de Zendingscollectes 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
Kerkcollectes: NL85 RABO 0347 6024 87, t.n.v. Protestantse
Gemeente te Nijbroek.
Diaconale collecte 30-5: S.O.S. Kinderdorpen
S.O.S Kinderdorpen biedt hulp aan kwetsbare kinderen in 136
landen, ook in oorlogsgebieden. S.O.S. Kinderdorpen begint bij
de basis: een liefdevol thuis en een veilige familie voor ieder
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kind. Zij zorgen dat kinderen – ongeacht hun nationaliteit, geloof
of huidskleur – in een liefdevolle familie kunnen opgroeien. Dat
doen ze door kwetsbare families te versterken in de zorg en
opvoeding van hun kinderen. Kinderen zonder ouders of een
veilig thuis worden opgevangen in een S.O.S. Kinderdorp.
Verder bieden zij onderwijs aan, gezondheidszorg, noodhulp en
sociale hulp. Voor giften: NL90 INGB 000 000 2280 ten name
van S.O.S. Kinderdorpen.
Diaconale collecte 6 juni: Oeganda – kwetsbare kinderen en
vrouwen sterk maken (via Kerk In Actie - KIA)
Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving,
maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven
zwaar. Wat kan het dan belangrijk zijn om er niet langer alleen
voor te staan. De Mothers’ Union, de vrouwenvereniging van de
Orthodoxe Kerk in Oeganda, schiet deze vrouwen te hulp.
Vrouwen worden zelfverzekerder, gaan beter voor zichzelf en
voor hun gezin zorgen. Ze gaan zich meer inzetten voor hun
dorp en kerk. Het lijkt soms een druppel op de gloeiende plaat,
maar ik kan u verzekeren dat deze hulp via de kerk aan de basis
van groot belang is in afgelegen dorpen in Noord-Oeganda.
Iedere vrouw die mede dankzij uw steun haar leven kan
verbeteren, geeft dat ook weer door aan anderen, allereerst aan
haar eigen kinderen. Zo ontstaat een keten aan verandering in
de dorpen waar de Mothers’ Union actief is. Wij bevelen deze
collecte via Kerk in Actie daarom van harte bij u aan. Samen zijn
we immers de kerk in actie. Wij in Nederland en zij in Oeganda.
Met deze collecte steunt u via Kerk in Actie het werk van de
Mothers’ Union in Oeganda. Van harte aanbevolen! U kunt
geven op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v.
vrouwen Oeganda.
Gemeentevergadering pas na de zomervakantie
De gemeentevergadering is vanwege de Corona-maatregelen
uitgesteld tot vrijdagavond 10 september, de vrijdag voor
startzondag 12 september.
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Liturgie voor zondagmorgen 30 mei 2021
Orgelspel
Welkom
Intochtslied Psalm 146: 1 en 3 (solist)
1. Zing, mijn ziel, voor God uw Here,
zing die u het leven geeft.
Zing, mijn ziel, uw God ter ere,
zing voor Hem zo lang gij leeft.
Ziel, gij zijt geboren tot
zingen voor den Heer uw God.
3. Heil wien Jakobs God wil bijstaan,
heil die God ter hulpe riep.
Want zijn heil zal niet voorbijgaan,
God is trouw aan wat Hij schiep.
Wat in hemel, zee of aard
woont, is in zijn hand bewaard.
Stil gebed
Votum en groet
Wij luisteren naar Lied 413: 1 en 2 (solist)
1. Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert Uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.
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2. Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuw'ge, Ongeziene,
looft uw liefd' en zingt ervan.
Alle eng'len, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
Heilig, heilig, heilig toe!
Verootmoedigingsgebed
Wij luisteren naar Lied 413: 3 (solist)
3. Heer, ontferm U over ons,
open uwe Vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan
laat ons niet verloren gaan.
Gods leefregel/geloofbelijdenis
Wij luisteren naar Lied 885: 1 via
https://www.youtube.com/watch?v=2e6g1BOayq0 (tot 2:38)

Groot is uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart,
dat bewijst Gij ook nu.
Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.
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Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing: Genesis 47:27-31; Genesis 49:1-2; 18; 29-33
27Zo

gingen de Israëlieten in Egypte wonen, in Gosen. Ze
verwierven er bezittingen, ze kregen kinderen en breidden zich
sterk uit. 28Jakob woonde zeventien jaar in Egypte; hij werd
honderdzevenenveertig jaar. 29Toen hij voelde dat hij niet lang
meer zou leven, liet hij zijn zoon Jozef bij zich komen. ‘Als je het
goed met me voorhebt,’ zei Israël, ‘leg dan je hand in mijn lies en
geef mij blijk van je liefde en trouw: zweer dat je me niet in
Egypte begraaft. 30Als ik straks gestorven ben, breng mij dan
weg uit Egypte en begraaf me in het graf van mijn voorouders.’
Jozef beloofde het. 31‘Zweer het mij,’ zei Israël. Jozef zwoer het
hem, en daarna knielde Israël neer op het hoofdeinde van zijn
bed.
491Daarop liet Jakob al zijn zonen bij zich roepen en zei: ‘Kom
allemaal hier, dan zal ik jullie vertellen hoe het je in de toekomst
zal vergaan.
18Op

uw hulp hoop ik, HEER!

29Toen

gaf Jakob zijn zonen de volgende opdracht: ‘Als ik straks
met mijn voorouders verenigd word, begraaf me dan bij hen in de
grot op het land van de Hethiet Efron, 30in de grot op de akker in
Machpela, dicht bij Mamre, in Kanaän, de akker die Abraham
van Efron heeft gekocht omdat hij daar een eigen graf wilde
hebben. 31Daar zijn Abraham en zijn vrouw Sara begraven, daar
zijn Isaak en Rebekka begraven, en daar heb ik Lea
begraven. 32Het stuk land waarop die grot ligt, is van de
Hethieten gekocht.’ 33Na zijn zonen deze opdracht te hebben
gegeven trok Jakob zijn voeten weer op het bed. Toen blies hij
de laatste adem uit en werd hij verenigd met zijn voorouders.
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Wij luisteren naar ‘Altijd bij U’ van Sela, via
https://www.youtube.com/watch?v=4w1SyDN9NKU (tot 3:22)

Wie buiten U heb ik in de hemel?
Naast U wens ik geen ander op aarde.
Bij God te zijn is mijn enig verlangen.
Mijn toevlucht vind ik bij God de Heer.
Nu weet ik mij altijd bij U:
U houdt mij aan de hand.
Nu weet ik mij altijd bij U:
U houdt mij aan de hand.
De rots van mijn bestaan, al wat ik heb,
is God, nu en altijd. (2x)
Al wat ik heb, is God, nu en altijd.
Uitleg en verkondiging: ‘Voorbereiden’
Wij luisteren naar Lied 868: 2 en 5 (solist)
2. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.
5. Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,
christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen.
Hart wees gerust,
Hij is uw licht en uw lust.
Alles wat ademt zegt: Amen.
Dankgebed en voorbeden
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Wij luisteren naar Psalm 150 via
https://www.youtube.com/watch?v=kqGNliR2BlE

1. Looft God, looft Hem overal.
Looft de Koning van 't heelal
om zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Looft de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.
2. Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijkt Hem!
Cither, cimbel, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.
Zegen, gevolgd door Lied 415: 3 (solist)
Wij luisteren naar Lied 415: 3 (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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