ZONDAGSBRIEF-498; 19 september 2021

De ochtenddienst van 19 september (9:30 uur)
Voorganger: Ds. J.R.J. Lammers uit Beekbergen
Organist:
Ted Hoogers
Collectes:
1. iSTEPup; 2. kerk; 3. interieurfonds
De ochtenddienst van 26 september (9:30 uur)
Viering Heilig Avondmaal
Voorganger: Ds. Th.J.S. van Staalduine
Organist:
Aart Stenfert
Collectes:
1. Wilde Ganzen; 2. Kerk; 3. Zending
Corona-maatregelen
In de kerk anderhalve meter afstand. Thuis kunt u de dienst volgen
via livestream. Er is weer kindernevendienst.
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 19 september: iSTEPup voor student Hastings
Stichting iSTEPup financiert studiebeurzen aan jongeren in
ontwikkelingslanden die verpleegkundige, verloskundige, arts of
apotheker willen worden, maar zelf geen financiële middelen hebben
om die opleiding te betalen. ISTEPup wil een toekomst geven aan dit
talent, zodat zij later veel kunnen betekenen voor mensen en
gezondheidszorg in hun eigen land. Momenteel ondersteunt
iSTEPup 16 studenten in 7 landen! Eén van de studenten is Hastings
Dyson uit Malawi. Dankzij de collectes in Nijbroek kan hij het diploma
voor verpleegkundige halen! Hij is bezig aan zijn derde en laatste
jaar en hoopt in de lente van 2022 af te studeren! Meer informatie en

ook foto’s van Hastings Dyson kunt u vinden op de website www.istep-up.com . Giften voor deze stichting via rekening-nummer NL88
ABNA 0814 0023 15 ten name van Stichting iSTEPup.
Diaconale collecte 26 september: Wilde Ganzen
Stichting Wilde Ganzen is een van oorsprong protestantse
organisatie, die wil bijdragen aan een beter leven voor mensen die in
armoede leven. De stichting stelt mensen in staat om initiatieven ter
bestrijding van armoede zelf uit te voeren. Wilde Ganzen werft
fondsen en levert kennis en begeleiding. Zij steunen wereldwijd
jaarlijks rond de vijfhonderd praktische en kleinschalige projecten,
vooral in ontwikkelingslanden. Dit kunnen projecten zijn voor
bijvoorbeeld basisonderwijs, gelijke rechten voor vrouwen, landbouw,
ziektepreventie of schoon water. Voor giften: NL53 INGB 000 00 40
000.
Zondag 26 september Viering Heilig Avondmaal
Deze zondag 19 september is het een week voordat wij in Nijbroek
het Heilig Avondmaal vieren. Op die zondag worden de kerkgangers
uitgenodigd met de volgende woorden: “De gemeente van Nijbroek
viert het avondmaal alleen met belijdende leden, maar het
avondmaal verbindt alle kinderen van God, niet alleen die van de
gemeente van Nijbroek. Ook zij die hier vandaag te gast zijn, en in
eigen kring gerechtigd tot het avondmaal, zijn van harte uitgenodigd
om met ons brood en wijn te delen.” Dat delen doen we in coronatijd
niet alleen in de kerk. Wie via livestream de dienst volgt kan zelf
brood en wijn bij het beeldscherm voegen en nuttigen als de
gemeente in de kerk dat ook doet. Natuurlijk is dit minder fijn dan zelf
in de kerk elkaar in de ogen kunnen zien. Maar de Geest is overal en
kan ons ook verbinden als wij, gedwongen door omstandigheden, op
een afstand meevieren.
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Liturgie zondagmorgen 19 september 2021
Orgelspel
Welkom
Wij gaan staan
Intochtslied: Psalm 42 : 1, 2 en 3
1. Evenals een moede hinde
naar het klare water smacht,
schreeuwt mijn ziel om God te
vinden,
die ik ademloos verwacht.
Ja, ik zoek zijn aangezicht,
God van leven, God van licht.
Wanneer zal ik Hem weer loven,
juichend staan in zijn voorhoven?

2. Tranen heb ik onder 't klagen
tot mijn spijze dag en nacht
als mijn haters honend vragen;
"Waar is God dien gij verwacht?"
Ik gedenk hoe ik vooraan
in de reien op mocht gaan,
om mijn dank Hem op te dragen
in zijn Huis op hoogtijdagen.

3. Hart onrustig, vol van zorgen,
vleugellam geslagen ziel,
hoop op God en wees geborgen.
Hij verheft wie nederviel.
Eens verschijn ik voor den Heer,
vindt mijn ziel het danklied weer.
Hij mijn God, Hij heeft mijn leven
dikwijls aan de dood ontheven.
Openingstekst: Jesaja 44 : 3
Ik zal water uitgieten op dorstige grond,
waterstromen over het droge land.
Ik zal mijn geest uitgieten over je nazaten
en mijn zegen over je telgen.
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Votum en groet
Wij gaan zitten
Kyriegebed
Zingen: Kyrie van Taizé

Genadeverkondiging
Zingen: Lied 672: 1, 2 en 3
1. Komt laat ons deze dag
met heilig vuur bezingen
en met vernieuwde vreugd,
want God deed grote dingen.
Eens gaf de Heil'ge Geest
aan velen heldenmoed.
Bidt dat Hij ons vandaag
verlicht met Pinkstergloed.

2. O Geest der eeuwigheid,
gij Trooster aller tijden,
deel thans uw zegen uit
aan wie uw komst verbeiden.
O heldere fontein,
die uit Gods tempel welt,
gij wordt een brede stroom
die met de eeuwen zwelt.

3. In 't lichaam van de Heer
tot leden uitverkoren,
zijn wij door uwe kracht
als kindren nieuw geboren.
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Deel dan uw gaven uit,
wees met uw kracht nabij.
Dat ieder op zijn plaats
een levend lidmaat zij.
Lezing van de tien geboden
Zingen: Psalm 68: 3
O God, de wond'ren die Gij deedt,
toen Gij daar voor ons henen schreed!
De aarde werd bewogen.
Dit is de berg van uw verbond!
Uw stromen drenken hier de grond,
hier daalt Gij uit den hoge.
Een regen van vrijgevigheid
hebt Gij uw erfdeel toebereid,
uw erfdeel dat versmachtte.
Uw schare heeft zich daar gezet;
dit is uw woord, dit is uw wet;
Gij geeft ons nieuwe krachten.
Gebed
Schriftlezing: Exodus 17: 1 - 7
1Vanuit

de woestijn van Sin trok het hele volk van Israël verder, van
de ene pleisterplaats naar de andere, volgens de aanwijzingen van
de HEER. Toen ze hun tenten opsloegen in Refidim, bleek daar
geen water te zijn om te drinken. 2Ze maakten Mozes verwijten.
‘Geef ons te drinken, geef ons water!’ zeiden ze. Mozes zei:
‘Waarom maakt u mij verwijten? Waarom stelt u de HEER op de
proef?’ 3Maar omdat het volk daar hevige dorst leed, bleef het
klagen. ‘Waarom hebt u ons uit Egypte weggevoerd?’ zeiden ze
tegen Mozes. ‘Om ons van dorst te laten sterven, met onze kinderen
en ons vee?’
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riep luid de HEER aan. ‘Wat moet ik met dit volk
beginnen?’ vroeg hij. ‘Er hoeft niet veel meer te gebeuren of ze
stenigen mij!’ 5De HEER antwoordde Mozes: ‘Ga samen met een
aantal van de oudsten van Israël voor het volk uit. Neem de staf
waarmee je op de Nijl hebt geslagen in je hand en ga op weg. 6Ik zal
je opwachten op de rots bij de Horeb. Als je op de rots slaat, zal er
water uit stromen, zodat het volk te drinken heeft.’ Mozes deed dit, in
het bijzijn van de oudsten van Israël. 7Hij noemde die plaats Massa
en Meriba, omdat de Israëlieten Mozes daar verwijten hadden
gemaakt en omdat ze daar de HEER op de proef hadden gesteld
door te vragen: ‘Is de HEER nu in ons midden of niet?’
4Mozes

Zingen: Psalm 105: 16
16. God laafde hen in dorre streken,
deed water uit de rotsen breken,
't werd een rivier en stroomde voort,
want Hij gedacht zijn heilig woord,
de trouw die Hij had toegezegd
aan vader Abraham, zijn knecht.
Schriftlezing: Johannes 7: 37 – 43
7Op

de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de
tempel, en hij riep: ‘Laat wie dorst heeft bij mij komen en
drinken! 38“Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van
wie in mij gelooft,” zo zegt de Schrift.’ 39Hiermee doelde hij op de
Geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen; de Geest was
er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit
verheven.
40Toen de mensen in de menigte dit hoorden zeiden ze: ‘Dit
moet wel de profeet zijn.’ 41Anderen beweerden: ‘Het is de messias,’
maar er werd ook gezegd: ‘De messias komt toch niet uit
Galilea? 42De Schrift zegt toch dat de messias uit het nageslacht van
David komt en uit Betlehem, waar David woonde?’ 43Zo ontstond er
verdeeldheid in de menigte.
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Zingen: Psalm 63: 1 en 2
1. Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat,
Naar U, Heer, strekt zich mijn verlangen.
Mijn hart wil niets dan U ontvangen,
die leven zijt en leven laat.
O Heer, mijn ziel en zinnen smachten
en dorsten naar U in een land,
waarop de zon verzengend brandt,schenk Gij mijn leven nieuwe krachten.
2. Eens zag ik in uw tempelhof
U in uw glorie hoogverheven,
wiens gunst mij meer is dan het leven,
mijn lippen stamelden uw lof.
Mijn leven lang wil ik U prijzen,
uw naam aanbidden, want Gij voedt
mij met uw kracht, Gij schenkt mij moed.
O Heer, ik wil U dank bewijzen.
Preek
Zingen: Lied 653 :1 en 3
1. U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons 't aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!

3. Gij zijt het water ons ten leven;
de bronnen van de eeuwigheid
zijn ons ter lafenis gegeven,
zijn doorgebroken in de tijd.
O Gij, die als een bron ontspringt
in elk die tot U komt en drinkt.

Dankgebed en voorbeden
Zingen: Lied 146c: 1, 5 en 7
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1. Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Isrels God!
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!
5. O gij verdrukten, die onrecht moet lijden,
Hij die u recht verschaft is hier!
Hong'rige, Hij wil u spijze bereiden,
dorstig, zie de heilsrivier!
Zijt gij geboeid, Hij maakt u vrij;
God schenkt genade velerlei.
Halleluja! Halleluja!
7. Roemt dan, gij mensen, en lofzingt tezamen
Hem die zo grote dingen doet.
Alles wat adem heeft roepe nu amen,
zinge nu blijde: God is goed!
Love dan ieder die Hem vreest
Vader en Zoon en Heil'ge Geest!
Halleluja! Halleluja!
Zegen
Zingen: Lied 415: 3

3. Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

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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