ZONDAGSBRIEF-496; 29 augustus 2021

De ochtenddienst van 29 augustus
(9:30 uur)
Voorganger: Ds. Th.J.S. van Staalduine
Organist:
Aart Stenfert
Collectes:
1. Trans World Radio (TWR); 2. Kerk; 3. Zending
De ochtenddienst van 5 september
(9:30 uur)
Voorganger: Ds. W Sonneberg uit Ede
Organist:
Ted Hoogers
Collectes:
1. Rode Kruis; 2. Kerk; 3. Onderhoud pastorie

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.
Diaconale collecte 29 augustus: Trans World Radio (TWR)
TWR Nederland & België laat het Evangelie horen in meer dan 275
talen via de radio en andere media. Radio gaat over grenzen en
heeft geen visum nodig. De christelijke programma's van TWR zijn
voor velen de enige manier om het Evangelie te horen. De
programma’s van TWR worden vrijwel altijd geproduceerd in het land
waar ze ook worden uitgezonden, tenzij dit te gevaarlijk is. Dan
bevindt de studio zich vaak in een naburig land. In de taal en het
gebied waar TWR uitzendt, wordt er zoveel mogelijk samengewerkt
met de kerk, christenen en andere christelijke organisaties die ter
plaatse aanwezig zijn. Op deze manier blijven de programma’s dicht
bij de mensen en hun cultuur staan. Voor giften: NL75 INGB 0000
7723 42 t.n.v. TWR Nederland & België te Barneveld.
Diaconale collecte 5 september: Rode Kruis - slachtoffers Haïti
De inwoners van Haïti zijn zaterdag 14 augustus hard getroffen door
een zware aardbeving. Er zijn meer dan 2000 doden en vele
gewonden. Hulpverleners van het Rode Kruis zijn ter plaatse en
helpen met zoek- en reddingsacties, acute medische zorg en
onderdak.
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UNICEF berekende dat zeker 1,2 miljoen mensen getroffen zijn. Er is
weinig schoon drinkwater en de beving heeft scholen,
gezondheidscentra, huizen en bruggen zwaar beschadigd.
De bevolking van Haïti is arm en erg kwetsbaar. De schade van de
aardbeving van 2010 was nog niet eens geheel hersteld… Steun de
hulpverlening van het Rode Kruis. U kunt uw bijdrage overmaken
naar rekeningnummer NL02 INGB 0000 0051 25 t.n.v. het
Nederlandse Rode Kruis in Den Haag o.v.v. “Haïti”.

Liturgie zondagmorgen 29 augustus 2021
Orgelspel
Welkom
Wij gaan staan
Intochtslied (staande): Psalm 139: 8 en 9
8. Ik loof U die mijn schepper zijt,
die met uw liefde mij geleidt,
Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd,
in 't diepst der aarde opgebouwd.
Niets blijft er voor uw oog verborgen.
Ja, Gij omringt mij met uw zorgen.
9. Gij zijt mij overal nabij,
uw ogen waken over mij
van toen ik vormloos ben ontstaan.
Gij wist hoe het zou verder gaan.
Ja, in uw boek stond reeds te lezen,
wat eens mijn levensweg zou wezen.
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Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 139: 14
14. Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op de weg ten leven.
Wij gaan weer zitten
Gebed om ontferming voor de wereld en om de Verlichting met
de Heilige Geest
Zingen, glorialied: Lied 342: 3, 4 en 5
3. Lof zij de Vader, die ons schiep
en licht uit nacht tevoorschijn riep.
Lof zij de Zoon, die onze nood,
ons kruis verdroeg en onze dood.
4. Die onderging en overwon
en als de zon ten hemel klom,
die aan de dag treedt op zijn tijd
en eenmaal recht van onrecht scheidt.
5. Lof zij de Geest die wereldwijd
ons kerk maakt: Christus toegewijd
tot wij, van alle kwaad bevrijd,
God zien in alle eeuwigheid.
Amen
4

Schriftlezingen over ‘aarden potten’ en ‘levende stenen’: II Kor.
4: 5-15 en I Petrus 2: 1-6
II Korintiërs 4
5Wij verkondigen niet onszelf, wij verkondigen dat Jezus Christus de
Heer is en dat wij omwille van hem uw dienaren zijn. 6De God die
heeft gezegd: ‘Uit de duisternis zal licht schijnen,’ heeft in ons hart
het licht doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van zijn
luister, die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus.
7Maar wij zijn slechts een aarden pot voor deze schat; het
moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf
komt, maar van God. 8We worden van alle kanten belaagd, maar
raken niet in het nauw. We worden aan het twijfelen gebracht, maar
raken niet vertwijfeld. 9We worden vervolgd, maar worden niet in de
steek gelaten. We worden geveld, maar gaan niet te gronde. 10We
dragen in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons mee,
opdat ook het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt. 11Wij
levenden worden altijd omwille van Jezus aan de dood prijsgegeven,
opdat in ons sterfelijke bestaan ook het leven van Jezus zichtbaar
wordt. 12Zo is in ons de dood werkzaam, en in u het leven. 13Er staat
geschreven: ‘Ik bleef vertrouwen, daardoor kon ik spreken.’ In
datzelfde vertrouwen spreken ook wij, omdat we geloven 14en weten
dat hij die de Heer Jezus heeft opgewekt ook ons, net als Jezus, zal
opwekken en ons samen met u naar zich toe zal voeren. 15Dit alles
gebeurt omwille van u, zodat Gods goedheid, die zich door steeds
meer mensen verbreidt, ook tot steeds meer dankzegging leidt, tot
eer van God.
I Petrus 2
1Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en
huichelarij, alle afgunst en kwaadsprekerij, 2en verlang als
pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u
daardoor groeit en uw redding bereikt. 3U hebt toch ondervonden
hoe goed de Heer is? 4Voeg u bij hem, bij de levende steen die door
de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn
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kostbaarheid, 5en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor
de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap
om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus,
welgevallig zijn. 6In de Schrift staat immers: ‘In Sion leg ik een
hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid; wie daarop
vertrouwt, komt niet bedrogen uit.’
Kijken naar Nick Vujicic (de man zonder armen en benen):
https://www.youtube.com/watch?v=W5mbldTkruM (0,26-5,36)
Verkondiging
Zingen Lied 912/Gezang 473: 1, 3, 7 (Lb. 1973) en 5
1. Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.
3. Neem mijn stem, opdat mijn lied
U, mijn Koning, hulde biedt.
Maak, o Heer, mijn lippen rein,
dat zij uw getuigen zijn.
7. Neem, o Trooster, mijn verdriet,
Gij veracht mijn tranen niet.
Maak dat ook in mij uw kracht
steeds in zwakheid wordt volbracht.
5. Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot uwe troon,
dat uw Heil'ge Geest er woon'.
Dankgebed en voorbede
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Luisteren naar Chr. Koor Jigdaljahu, Een toekomst vol van hoop
(Sela); https://www.youtube.com/watch?v=LZ4zZveKZNM (4,35)
In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.
Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.
U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.
U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.
U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.
Slotlied: Lied 215: 4, 5, 6 en 7
4. Wie van zich afziet naar God toe,
loopt in het licht en wordt niet moe.
Het schijnsel van de hemel gaat
over de dag van vroeg tot laat.
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5. Houd dan de hemel in het oog,
maar hef uw hart niet al te hoog;
op aarde hier, op aarde thans
ziet gij een bovenaardse glans.
6. De kalme gang, de kleine taak,
zijn ruim genoeg voor Godes zaak.
Onszelf verliezen in 't gebod
brengt daag'lijks nader ons tot God.
7. Maak in uw liefd' ons, Heer, bereid
voor licht en vreed' in eeuwigheid!
En dat ons leven ied're dag
als ons gebed U loven mag.
Zegen
Collecte bij de uitgang onder de toren

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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