ZONDAGSBRIEF-494; 15 augustus 2021

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
De ochtenddienst van 22 augustus
(9:30 uur)
Voorganger: Dhr. G. Timmer uit Heerde
Organist:
Allard van Dijk
Collectes:
1. Leprazending; 2. Kerk; 3. Zending

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 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 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
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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 ervaring, 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.
Diac.collecte 22 augustus: Leprazending
Leprazending is een internationale christelijke organisatie
die lepra bestrijdt. In onze strijd vergeten we de individuele
patiënt niet, en behandelen hem of haar met aandacht en liefde.
Leprapatiënten worden vaak gediscrimineerd en buitengesloten.
Wij willen juist deze mensen medisch, sociaal en geestelijk
bijstaan. Op die manier dragen we Gods liefde uit.
Lepra is een eeuwenoude aandoening. Lepra is een
besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door de
bacterie Mycobacterium leprae. Broos en kwetsbaar, zo kan je
mensen die getroffen zijn door lepra omschrijven. Vaak hebben
mensen met lepra – door te late hulp – handicaps en
beschadigingen aan hun lichaam. Lepra, ook wel melaatsheid,
ontwikkelt traag en tast het oppervlakkige zenuwstelsel aan.
Met een klein, maar efficiënt team in Nederland met 8 (parttime)
medewerkers en vele vrijwilligers geven we mensen met lepra
nieuwe hoop. Leprazending heeft ruim tweeduizend nationale en
internationale veldwerkers en werkt nauw samen met
gemeenschappen, kerken, plaatselijke overheden en andere
ontwikkelingsorganisaties.
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Een gift voor de Leprazending kan overgemaakt worden op
rekeningnummer NL 49 INGB 0000889 889
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

Liturgie voor 15 augustus 2021

Orgelspel
Welkom/afkondigingen
Intochtslied : Psalm 24 : 1 en 2
1) De aarde en haar volheid zijn
des Heren koninklijk domein,
de wereld en die daarin wonen.
Het land rijst uit de oceaan,
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rivieren breken zich ruim baan
om Gods volmaakte macht te tonen.
2) Wie is de mens die op zal gaan
en voor Gods heilig aanschijn staan?
Wie mag de tempel binnentreden?
Wie niet op loze wijsheid bouwt,
zijn hart en handen zuiver houdt
van kwade trouw en valse eden.

Stil gebed
Votum en groet
Zingen Psalm 24 : 4 en 5
4) Gij poorten, hef uw hoofd omhoog,
aloude deur, maak wijd uw boog,
laat uw verheven koning binnen.
Wie is de vorst zo groot in eer
die sterke held? Het is de Heer,
die alle macht kan overwinnen.
5) Gij poorten, hef uw hoofd omhoog,
aloude deur, maak wijd uw boog,
ruim baan voor de verheven koning.
Wie is die vorst zo groot in kracht?
Het hoofd van 's hemels legermacht!
Hij komt, Hij maakt bij ons zijn woning.

Wet van God, Exodus 20 : 1 t/m 17
1 Toen sprak God deze woorden:
2 ‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij,
heeft bevrijd.
3 Vereer naast mij geen andere goden.
4 Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat
in de hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in
het water onder de aarde. 5 Kniel voor zulke beelden niet neer,
vereer ze niet, want ik, de HEER, uw God, duld geen andere
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goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de
kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde,
wanneer ze mij haten; 6 maar als ze mij liefhebben en doen wat
ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht.
7 Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet, want wie zijn
naam misbruikt laat hij niet vrijuit gaan.
8 Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag. 9Zes dagen lang
kunt u werken en al uw arbeid verrichten, 10 maar de zevende
dag is een rustdag, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan
mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters,
voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee, en ook voor
vreemdelingen die bij u in de stad wonen. 11 Want in zes dagen
heeft de HEER de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met
alles wat er leeft, en op de zevende dag rustte hij. Daarom heeft
de HEER de sabbat gezegend en heilig verklaard.
12 Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u
gezegend met een lang leven in het land dat de HEER, uw God,
u geven zal.
13 Pleeg geen moord.
14 Pleeg geen overspel.
15 Steel niet.
16 Leg over een ander geen vals getuigenis af.
17 Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op
zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat
hem ook maar toebehoort.’
Zingen lied 838 : 1 en 2
1) O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd,
ons aan Uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons Uw woord bewaren,
Uw waarheid openbaren.

6

2) Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.
Gebed om de opening van het Woord en de verlichting
door de Heilige Geest
Schriftlezingen :
a.Psalm 24
1 Van de HEER is de aarde en alles
wat daar leeft,
de wereld en wie haar bewonen,
2 hij heeft haar op de zeeën
gegrondvest,
op de stromen heeft hij haar verankerd.
3 Wie mag de berg van de HEER bestijgen,
wie mag staan op zijn heilige plaats?
4 Wie reine handen heeft en een zuiver hart,
zich niet inlaat met leugens
en niet bedrieglijk zweert.
5 Zegen zal hij ontvangen van de HEER
en recht verkrijgen van God, zijn redder.
6 Dat valt hun ten deel die u zoeken,
die zich tot u wenden – het volk van Jakob. sela
7 Hef, o poorten, uw hoofden omhoog,
verhef u, aloude ingangen:
de koning vol majesteit wil binnengaan.
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8 Wie is die koning vol majesteit?
De HEER, machtig en heldhaftig,
de HEER, heldhaftig in de strijd.
9 Hef, o poorten, uw hoofden omhoog,
verhef ze, aloude ingangen:
de koning vol majesteit wil binnengaan.
10 Wie is hij, die koning vol majesteit?
De HEER van de hemelse machten,
hij is de koning vol majesteit. sela
b.Zingen lied 405 : 1 en 2
1) Heilig, heilig, heilig,
Heer, God almachtig,
vroeg in de morgen word’ U ons lied gewijd.
Heilig, heilig, heilig!
Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die een in wezen zijt.
2) Heilig, heilig, heilig!
Heiligen aanbidden,
werpen aan de glazen zee hun gouden kronen neer.
Eeuwig zij U ere,
waar gij troont te midden
al uwe engelen, onvolprezen Heer.
c.Romeinen 14 : 1 t/m 12
1 Aanvaard mensen met een zwak geloof zonder hun overtuiging
te bestrijden. 2 De een gelooft dat hij alles mag eten, maar
iemand die een zwak geloof heeft eet alleen groenten. 3 Wie
alles eet mag niet neerzien op iemand die dat niet doet, en wie
niet alles eet mag geen oordeel vellen over iemand die dat wel
doet, want God heeft hem aanvaard. 4 Wie bent u dat u een
oordeel velt over de dienaar van een ander? Of hij wel of niet
volhardt in het geloof gaat alleen zijn eigen meester aan – en hij
zal volharden, want de Heer heeft de macht hem dat te laten
8

doen. 5 De een beschouwt bepaalde dagen als een feestdag,
voor de ander zijn alle dagen gelijk. Laat iedereen zijn eigen
overtuiging volgen. 6 Wie een feestdag viert, doet dat om de
Heer te eren; wie alles eet, doet dat om de Heer te eren, en hij
dankt God voor zijn voedsel. Wie iets niet wil eten, laat het staan
om de Heer te eren, en ook hij dankt God. 7 Niemand van ons
leeft voor zichzelf, en niemand van ons sterft voor zichzelf. 8
Zolang wij leven, leven we voor de Heer; en wanneer wij sterven,
sterven we voor de Heer. Dus of we nu leven of sterven, we zijn
altijd van de Heer. 9 Want Christus is gestorven en weer tot
leven gekomen om te heersen over de doden en de levenden. 10
Wie bent u dat u een oordeel velt over uw broeder of zuster? Wie
bent u dat u neerziet op uw broeder of zuster? Wij zullen allen
voor Gods rechterstoel komen te staan, 11 want er staat
geschreven: ‘Zo waar ik leef – zegt de Heer –, voor mij zal elke
knie zich buigen, en elke tong zal God loven.’ 12 Ieder van ons
zal zich dus tegenover God moeten verantwoorden.
d.Zingen lied 314 : 1
1) Here Jezus, om Uw woord,
zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort,
Uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven,
hart en ziel en heel ons leven.
Verkondiging n.a.v. Romeinen 14 : 7 en 8
Niemand van ons leeft voor zichzelf, en niemand van ons
sterft voor zichzelf. Zolang wij leven, leven we voor de Heer;
en wanneer wij sterven, sterven we voor de Heer. Dus of we
nu leven of sterven, we zijn altijd van de Heer.
Zingen lied 868 : 1 en 2
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1) Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Komt allen saam,
psalmzingt de heilige naam,
looft al wat ademt de Here.
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.
Dankgebed/voorbede
Collectes bij de uitgang in de mandjes onder de toren
Slotlied Psalm 68 : 7
7) God zij geprezen met ontzag,
Hij draagt ons leven dag aan dag,
Zijn naam is onze vrede,
Hij is het die ons heeft gered,
die ons in ruimte heeft gezet
en leidt met vaste schreden.
Hij die het licht roept in de nacht,
Hij heeft ons heil teweeggebracht,
dat wordt ons niet ontnomen,
Hij droeg ons door de diepte heen,
de Here Here doet alleen,
ons aan de dood ontkomen.
Zegen
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Van de HEER is de aarde en
alles wat daar leeft, de wereld en wie
haar bewonen

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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