ZONDAGSBRIEF- 493; 8 augustus 2021

De ochtenddienst van 8 augustus (9:30 uur)
Voorganger: Dr. J.G. Mooi uit Hoogmade
Organist:
Aart Stenfert
Collectes:
1. Oecumenische Omroep Voorst; 2. Kerk;
3. Jeugdwerk
De ochtenddienst van 15 augustus (9:30 uur)
Voorganger: Ds. M. Zoeteweij uit Lemele
Organist:
Aart Stenfert
Collectes:
1. St. Handen samen voor Angola; 2. Kerk;
3. Interieurfonds

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 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.
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.
Diac. collecte 15 aug.: Stichting Handen samen voor Angola
We ontvingen het volgende nieuws uit Angola van Evelien Smit:
‘Soms weet je niet of het Corona, TBC, malaria, gele koorts of een
andere tropische ziekte is’. Dit is de dagelijkse werkelijkheid in
Angola. Mensen zijn ziek, hebben koorts of andere klachten. Maar
wat het ook is, voor hen is er vaak geen medicijn. De Ic’s liggen er
niet vol, klinieken ook niet. Hoe dat kan? Het eenvoudige trieste
antwoord is: armoede. Er is simpelweg geen geld voor een bezoek
aan een arts of kliniek. Als stichting doen we wat we kunnen. Het
bezoeken van gezinnen in grote nood gaat onverminderd door. Het
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aanbieden van goede voeding, water en hygiënische middelen
kunnen eraan bijdragen dat de kans op een infectie vermindert.
Voor de lange termijn bouwen we aan een kliniek, samen met een
Angolese stichting: ‘Arvore da Vida’. Petra Jobse, die al 15 jaar in
Angola woont, werkt vanuit deze stichting met ons samen. Op deze
manier kunnen we ook hulp van de overheid krijgen. In de kliniek
komen een receptie, archief, apotheek, toiletruimte,
schoonmaakruimte, laboratorium en een ruimte voor bloedafname.
De muren staan er al.
Sinds februari hebben we Tania als nieuwe hulp op administratief
gebied voor het fistula preventieprogramma wat we uitvoeren met
‘Arvore da Vida’. Zij hoopt natuurlijk mee te groeien in ons
gezondheids- en trainingscentrum. Zo ook de twee verpleegkundigen
Silva en Sara, die sinds vorig jaar met ons werken. Een Angolese
arts (Dr. Soraya) is geïnteresseerd om in de toekomst mee te helpen
met de zwangerschapszorg. Een Nederlandse oogheelkundige
assistente met 20 jaar erva-ring, Naomi, is in 2020 al drie weken in
Angola geweest. Zij bereidt zich voor om langere tijd in Angola bij
ons te komen werken.
Eigenlijk is er nog veel meer te vertellen, zoals over de weeskinderen
van mama Magdaleine en de kinderen die naar school kunnen
dankzij de stichting. Soms overzie ik het allemaal niet, maar
ondertussen geloof ik ook: als God wil dat dit allemaal zal gebeuren,
dan komt het vast ook allemaal goed!
Voor giften: NL77 RABO 0322 5400 62.
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 8 augustus 2021

Welkomstwoord en mededelingen
Intochtslied: Psalm 15: 1,2 en 4
1) Wie zult Gij noden in uw tent,
wie op uw heilge berg doen wonen?
Hem die, o Heer, uw recht niet schendt,
in heel zijn wandel U erkent,
die zult Gij U een gastheer tonen.
2) Wie wordt er in uw huis geëerd ?
Wiens hart niet overlegt ten kwade,
wiens tong geen goed in kwaad verkeert,
die van zijn naaste onheil weert
en hem nooit krenken zal of smaden.
4) Wie mag te gast zijn in uw tent,
wie zult Gij drank en voedsel reiken ?
Die onomkoopbaar 't recht erkent
van ieder die zich tot hem wendt.
Nooit zal hij wankelen en bezwijken.
Stilte
Votum en groet
Drempelgebed
Zingen: Psalm 40: 1 en 7
1) Met heel mijn hart heb ik de Heer verwacht,
Hij heeft gehoord naar mijn gebed,
mij uit de modderpoel gered,
mijn voet weer op een vaste grond gebracht.
Hij heeft mij doen herleven,
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mij in de mond gegeven
een nieuw lied tot zijn eer.
Laat ieder die het zag
stil zijn van diep ontzag
en hopen op de Heer.
7) Laat wie uw heil beminnen hier en nu
in U verheugd zijn, U ter eer
uitroepen: groot is onze Heer !
Laat wie U zoeken jubelen in U !
Al leef ik in ellende,
de Heere zal het wenden,
de Heer ziet naar mij om.
Gij die mijn helper zijt,
mijn God die mij bevrijdt,
o toef niet langer, kom !
Verootmoediging/bemoediging
Zingen: Psalm 111: 1 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.
6) Van alle wijsheid het begin
is: vrees den 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.
Gebed voor de Opening van de Schrift
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1e Schriftlezing: Marcus 7: 1-9 (NBG-vertaling 1951)

Twistgesprekken met de Farizeeën
En de Farizeeën verzamelden zich bij Hem met sommige van de
schriftgeleerden, die van Jeruzalem gekomen waren.En toen zij
zagen, dat sommige van zijn discipelen met onreine, dat is
ongewassen, handen hun brood aten – want de Farizeeën en al de
Joden eten niet zonder eerst een handwassing verricht te hebben,
daarmede vasthoudende aan de overlevering der ouden, en van de
markt komende eten zij niet dan na zich gereinigd te hebben; en vele
andere dingen zijn er, waaraan zij zich volgens overlevering houden,
bijvoorbeeld het onderdompelen van bekers en kannen en
koperwerk, – toen vroegen de Farizeeën en de schriftgeleerden
Hem: Waarom wandelen uw discipelen niet naar de overlevering der
ouden, maar eten zij met onreine handen hun brood? Maar Hij zeide
tot hen: Terecht heeft Jesaja van u, huichelaars, geprofeteerd, zoals
er geschreven staat: Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is
verre van Mij. Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die
geboden van mensen zijn. Gij verwaarloost het gebod Gods en
houdt u aan de overlevering der mensen. En Hij zeide tot hen: Het
gebod Gods stelt gij wel fraai buiten werking om úw overlevering in
stand te houden.
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Zingen: Psalm 81: 10
10) Maar mijn eigen volk
was Mij niet terwille.
Hoogmoed was hun tolk
en Ik liet hen gaan
in hun eigen waan
om hun trots te stillen.

2e Schriftlezing: Marcus 7: 10-13 (NBG-vertaling 1951)
Want Mozes heeft gezegd: Eer uw vader en uw moeder, en: Wie
vader of moeder vervloekt, zal de dood sterven. Maar gij zegt: Indien
een mens tot zijn vader of moeder zegt: Het is korban, dat is,
offergave, al wat gij van mij hadt kunnen trekken, dan laat gij hem
niet toe ook nog maar iets voor zijn vader of moeder te doen. En zo
maakt gij het woord Gods krachteloos door uw overlevering, die gij
overgeleverd hebt. En dergelijke dingen doet gij vele.
Zingen: Psalm 81: 11 en 14
11) Ga niet van Mij heen,
volg Mij op Mijn wegen,
sluit u hecht aaneen.
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Waar gij langs zult gaan
maak Ik u ruim baan:
niemand houdt u tegen.
14) Keer terug tot Mij
Israël, gij trotse en de woestenij
zal weer bloeien gaan;
Ik geef most en graan,
honing uit de rotsen
3e Schriftlezing: Marcus 7: 14-23 (NBG-vertaling 1951)
En toen Hij de schare wederom tot Zich geroepen had, zeide Hij tot
hen: Hoort allen naar Mij en verstaat wèl: Niets, dat van buiten de
mens in hem komt, kan hem onrein maken, maar hetgeen uit de
mens naar buiten komt, dat is het, wat hem onrein maakt. [Indien
iemand oren heeft om te horen, die hore.]
En toen Hij van de schare thuiskwam, vroegen zijn discipelen Hem
naar de gelijkenis. En Hij zeide tot hen: Zijt ook gij zo onbevattelijk?
Begrijpt gij niet, dat al wat van buiten in de mens komt, hem niet
onrein kan maken, omdat het niet in zijn hart komt, maar in de buik,
en er te zijner plaatse uitgaat? En zo verklaarde Hij alle spijzen rein.
En Hij zeide: Hetgeen uit de mens naar buiten komt, dat maakt de
mens onrein. Want van binnenuit, uit het hart der mensen, komen de
kwade overleggingen, hoererij, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht,
boosheid, list,
onmatigheid, een boos
oog, godslastering,
overmoed, onverstand.
Al die slechte dingen
komen van binnenuit
naar buiten en maken
de mens onrein.
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Zingen: Lied 317: 1 en 2
1) Grote God, Gij hebt het zwijgen
met uw eigen,
met uw lieve stem verstoord.
Maak de weg tot U begaanbaar,
wees verstaanbaar;
spreek Heer, uw gemeente hoort.
2) Heer, uw boodschap staat geschreven,
ons ten leven,
maak uw schrift het levend woord.
Zie het boek van uw behagen
opgeslagen;
spreek Heer, uw gemeente hoort.
Tekst: Marcus 7: 15: “Niets, dat van buiten de mens in hem
komt, kan hem onrein maken, maar hetgeen uit de mens naar
buiten komt, dat is het, wat hem onrein maakt”.
Verkondiging
Zingen: Lied 906: 1 en 7
1) God is tegenwoordig, God is in ons midden,
laat ons diep in 't stof aanbidden.
God is in ons midden, laat nu alles zwijgen,
alles in ons voor Hem neigen.
Wie de stem heft tot Hem,
sla de ogen neder, geve 't hart Hem weder.
7) Maak mij recht eenvoudig, stil in den gebede,
afgezonderd in Uw vrede.
Maak mij rein van harte, dat ik Uwe klaarheid,
schouwen mag in Geest en waarheid.
Heer laat mij even vrij,
als een adelaar stijgen, zo word ik U eigen.
Gebeden
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Collectes bij de uitgang in de mandjes onder de toren
Slotlied: Lied 416: 1 en 4
1) Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
4) Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Wegzending en zegen.
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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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