ZONDAGSBRIEF-492; 1 augustus 2021

De ochtenddienst van 1 augustus (9:30 uur)
Voorganger: Ds. J.W.C. van Driel uit Loenen
Organist:
Aart Stenfert
Collectes:
1. Liliane Fonds; 2. Kerk; 3. Onderhoud pastorie
De ochtenddienst van 8 augustus (9:30 uur)
Voorganger: Dr. J.G. Mooi uit Hoogmade
Organist:
Allard van Dijk
Collectes:
1. Oecumenische Omroep Voorst; 2. Kerk;
3. Jeugdwerk
Corona-maatregelen
In de kerk houden we anderhalve meter afstand en thuis kunt u de dienst
volgen via de livestream. Er is geen kindernevendienst of oppas. Maar we
zingen weer tijdens heel de dienst. Collectes bij de uitgang.

Collectes
Bij de diaconale doelen staat op elke zondagsbrief een bank-nummer. 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 1 augustus: 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. Arme gehandicapte kinderen
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. De coronacrisis heeft een enorme
impact op zulke kinderen in de arme landen en regio’s waar het Fonds
actief is. Families wonen er dicht op elkaar, stromend water is er niet. Zelfs
een beetje gezond voedsel en hygiëne is er vaak niet. Toegang tot zorg en
voldoende faciliteiten in de ziekenhuizen zijn hoe dan ook een groot
probleem. Er is geen vangnet tegen werkloosheid. Voor velen betekent
daarom niet werken ook geen eten. Helpt u mee? IBAN: NL08 RABO 0303
0800 00
Diac. collecte 8 aug.: De Oecumenische Omroep Voorst (OOV)
De Oecumenische Omroep Voorst (OOV) verzorgt al meer dan 30 jaar op
zondagochtend een uitzending via de lokale omroep RTV Voorst. U kunt de
OOV iedere zondagmorgen vanaf 9.00 uur tot 12.00 uur beluisteren via de
kabel of via de ether op 105.3 FM of via internet www.rtvvoorst.nl. De bij de
OOV aangesloten kerken zijn: De PKN-gemeente Klarenbeek, Voorst en
Wilp; PKN Twello, PKN Nijbroek; PKN Terwolde en RK St. Martinuskerk
van Twello en Duistervoorde. Er zijn ca. tien medewerkers aan de omroep
verbonden die zich allen op vrijwillige basis inspannen om uitzendingen te
verzorgen. Op zondag na de dienst worden verzoekplaten gedraaid.
Verrast u ook eens zo maar iemand. Een bijdrage kunt u overmaken naar
bankrekeningnummer NL60 RABO 0362 8195 21 ten name van
Oecumenische Omroep Voorst.
Vakantie predikant
Vanaf maandag 12 juli tot en met zondag 15 augustus houdt uw predikant
vakantie. Voor vragen of mededelingen kunt u deze vijf weken contact
opnemen met de kerkenraad via de contactpagina op: www.kerknijbroek.nl
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Liturgie voor zondagmorgen 1 augustus 2021

Woord van welkom / Afkondigingen
Zingen: Lied 111: 1, 2 en 6
1) Van ganser harte loof ik hem,
in 't midden van Jeruzalem,
den Heer in 't midden der getrouwen.
Groot zijn de daden van den Heer,
hij doet wie lust heeft aan zijn leer,
de schoonheid van zijn heil aanschouwen.
2) Zijn doen is louter majesteit,
zijn luister, zijn gerechtigheid,
houdt eeuwig stand, blijft eeuwig gelden.
Genadig en barmhartig is,
de Heer, en zijn gedachtenis,
eeuwig waar hij zijn daden stelde.
6) Van alle wijsheid het begin
is: vrees de Heer met ziel en zin,
aanbid zijn wil met vrees en beven.
Dit is het helderste verstand.
Loof Hem, zijn lof houdt eeuwig stand.
Wie Hem verhoogt zal met Hem leven.
Votum en Groet
Korte inleiding op de dienst
Gebed
Zingen: Lied 723: 1 en 2
1) Waar God de Heer zijn schreden zet
daar wordt de mens, van dwang gered,
weer in het licht geheven.
Als ’s Heren woord weerklinkt met macht
wordt aan het volk dat Hem verwacht
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de ware troost gegeven.
Zijn Geest weerstaat de valse schijn
en schrijft in harten het geheim
van ’s Vaders grote daden.
Zo leven wij om Christus’ wil
te allen tijd gerust en stil
alleen van zijn genade.
2) O Heer, uw onweerstaanbaar woord
drijft rusteloos de eeuwen voort
wat mensen ook verzinnen.
En waar de weg onvindbaar scheen
mochten wij door geloof alleen
de tocht opnieuw beginnen.
Gij hebt de vaderen bevrijd
en uit het diensthuis uitgeleid
naar ’t land van melk en honing.
Hervorm, herschep ook ons geslacht,
opdat het door de wereldnacht
de weg vindt naar uw woning.
Lezing van het grote gebod: Marcus 12: 28-34
28 Een van de schriftgeleerden die naar hen geluisterd had terwijl ze
discussieerden, en gemerkt had dat hij hun correct had geantwoord, kwam
dichterbij en vroeg: ‘Wat is van alle geboden het belangrijkste gebod?’ 29
Jezus antwoordde: ‘Het voornaamste is: “Luister, Israël! De Heer, onze
God, is de enige Heer; 30heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en
met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.” 31Het op
een na belangrijkste is dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Er zijn geen
geboden belangrijker dan deze.’ 32 De schriftgeleerde zei tegen hem:
‘Inderdaad, meester, wat u zegt is waar: hij alleen is God en er is geen
andere god dan hij, 33 en hem liefhebben met heel ons hart en met heel
ons inzicht en met heel onze kracht, en onze naaste liefhebben als onszelf
betekent veel meer dan alle brandoffers en andere offers.’ 34 Jezus vond
dat hij verstandig had geantwoord en zei tegen hem: ‘U bent niet ver van
het koninkrijk van God.’ En niemand durfde hem nog een vraag te stellen.
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Zingen: Lied 657: 1, 2, 3 en 4
1) Zolang wij ademhalen,
schept Gij in ons de kracht.
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.

2) Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op andere lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van uw verlangen
heeft mij aan ’t licht getild.

3) Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.

4) Ons lied wordt steeds
gedragen
door vleugels van de hoop,
het stijgt de angst te boven,
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

Gebed bij de opening van het Woord
Lezingen: Jesaja 56: 1-8
1 Dit zegt de HEER:
Handel rechtvaardig, handhaaf het recht;
de redding die ik breng is nabij,
en weldra openbaar ik mijn gerechtigheid.
2 Gelukkig de mens die zo handelt,
het mensenkind dat hieraan vasthoudt;
hij neemt de sabbat in acht en ontwijdt hem niet,
hij weerhoudt zijn hand van het kwaad.
3 De vreemdeling die zich met de HEER heeft verbonden,
laat hij niet zeggen:
‘De HEER zondert mij zeker af van zijn volk.’
En laat de eunuch niet zeggen:
‘Ik ben maar een dorre boom.’
4 Want dit zegt de HEER:
De eunuch die mijn sabbat in acht neemt,
die keuzes maakt naar mijn wil,
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die vasthoudt aan mijn verbond,
5 hem geef ik iets beters dan zonen en dochters:
een gedenkteken en een naam in mijn tempel
en binnen de muren van mijn stad.
Ik geef hem een eeuwige naam,
een naam die onvergankelijk is.
6 En de vreemdeling die zich met de HEER heeft verbonden
om hem te dienen en zijn naam lief te hebben,
om dienaar van de HEER te zijn
– ieder die de sabbat in acht neemt en niet ontwijdt,
ieder die vasthoudt aan mijn verbond –,
7 hem breng ik naar mijn heilige berg,
hem schenk ik vreugde in mijn huis van gebed;
zijn offers zijn welkom op mijn altaar.
Mijn tempel zal heten ‘Huis van gebed voor alle volken’.
8 Zo spreekt God, de HEER,
die bijeenbrengt wie uit Israël verdreven waren:
Ik breng er nog meer bijeen dan al bijeengebracht zijn.
Handelingen 8: 26-40
Filippus en de Ethiopiër
26 Een engel van de Heer zei tegen Filippus: ‘Ga tegen de middag naar de
verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza.’
27 Filippus deed wat hem gezegd werd en ging naar die weg toe. Daar
kwam hij een Ethiopiër tegen, een eunuch, een hoge ambtenaar van de
kandake, de koningin van Ethiopië, die belast was met het beheer van haar
schatkist. Hij was in Jeruzalem geweest om daar God te aanbidden 28en
zat nu op de terugweg in zijn reiswagen de profeet Jesaja te lezen. 29 De
Geest zei tegen Filippus: ‘Ga naar die man daar in de wagen.’ 30Filippus
haastte zich naar hem toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen, waarop
hij vroeg: ‘Begrijpt u ook wat u leest?’ 31 De Ethiopiër antwoordde: ‘Hoe
zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft?’ Hij nodigde Filippus uit om in
te stappen en bij hem te komen zitten. 32 Dit was het schriftgedeelte dat hij
las: ‘Als een schaap werd hij naar de slacht geleid;
als een lam dat stil is bij zijn scheerder deed hij zijn mond niet open.
33 Hij werd vernederd en hem werd geen recht gedaan, wie zal van zijn
nakomelingen verhalen? Want op aarde leeft hij niet meer.’
34 De eunuch vroeg aan Filippus: ‘Kunt u me zeggen over wie de profeet
het heeft? Over zichzelf of over een ander?’ 35Daarop begon Filippus met
hem te spreken over het evangelie van Jezus, waarbij hij deze schrifttekst
als uitgangspunt nam. 36 Onderweg kwamen ze bij een plaats waar water
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was, en de eunuch zei: ‘Kijk, water! Waarom zou ik niet gedoopt kunnen
worden?’ 38 Hij liet de wagen stilhouden en beiden liepen het water in,
zowel Filippus als de eunuch, waarna Filippus hem doopte. 39 Toen ze uit
het water kwamen, greep de Geest van de Heer Filippus en nam hem mee,
en de eunuch zag hem niet meer, maar vervolgdezijn weg vol vreugde. 40
Filippus kwam terecht in Azotus; van daar reisde hij verder en verkondigde
in alle steden het evangelie, tot hij in Caesarea aankwam.
Zingen: Lied 675:1
1) Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede, deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen, van grote dingen,
als wij ontvangen al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,
als wij herboren Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!
Verkondiging
Zingen: Lied 313: 1, 2 en 5
1) Een rijke schat van wijsheid
schonk God ons in zijn woord.
Hebt moed, gij die op reis zijt,
want daarmee kunt gij voort.
Gods woord is ons een licht,
en elk die in vertrouwen
daarnaar zijn leven richt,
die zal erin aanschouwen
des Heren aangezicht.

2) God opent hart en oren,
opdat wij in geloof
zijn roepstem zouden horen,
voor and're stemmen doof.
Gods woord gordt mensen aan,
om zonder te versagen
het smalle pad te gaan
en stil het kruis te dragen
achter hun Heiland aan

5) O Gij die wilt ontmoeten
wie vragen naar uw wil,
zie hoe wij aan uw voeten
zitten en luist'ren stil.
Geef dat tot U, o Heer,
't woord van uw welbehagen
niet ledig wederkeer',
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maar dat het vrucht mag dragen,
uw grote naam ter eer.
Dienst der gebeden, besloten met stil gebed en
het gezamenlijk gebeden "Onze Vader"
Collectes bij de uitgang in de mandjes onder de toren
Zingen: Lied 415: 1, 2 en 3
1) Zegen ons Algoede,
neem ons in Uw hoede
en verhef Uw aangezicht,
over ons en geef ons licht.
2) Stort, op onze bede,
in ons hart Uw vrede,
en vervul ons met de kracht,
van Uw Geest bij dag en nacht.
3) Amen, amen, amen,
dat wij niet beschamen,
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, Uw naam ter eer.
Zegen - 3x Amen

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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