ZONDAGSBRIEF-514; 9 januari 2022

Kerkdiensten tenminste tot en met 16 januari
ALLEEN ONLINE via www.kerknijbroek.nl
De ochtenddienst van 9 januari
(9:30 uur)
Herbevestiging ambtsdragers
Voorganger: Ds. Th.J.S. van Staalduine
Organist:
Ted Hoogers
Collectes:
1. Dorcas; 2. Kerk; 3. Jeugdwerk
De ochtenddienst van 16 januari
(9:30 uur)
Voorganger: Ds. J. Lammers uit Beekbergen
Organist:
Allard van Dijk
Collectes:
1. iSTEPup; 2. Kerk; 3.Interieurfonds

Dienst 16 januari: Gewoon Bijzonder
De dienst van komende zondag staat op het rooster als een
ontmoetingsdienst. Ontmoeten zit er echter helaas niet in. Ook deze
dienst is vanwege de lockdown alleen online mee te maken. Maar de
ontmoetingsdienst-commissie maakt er toch gewoon iets bijzonders
van. En dat met water dat toch wijn bleek te kunnen worden! We
lezen daarvoor het verhaal van de bruiloft te Kana (Joh. 2).
Diaconale collecte 9 januari: Dorcas
Dorcas komt in actie voor mensen in armoede, ongeacht hun religie,
ras of politieke overtuiging. Geïnspireerd door Mattheüs 25: 31-46
om te zorgen voor de armen en verdrukten werkt Dorcas al 35 jaar
aan hulp-en ontwikkelingsprojecten in Oost-Europa, het MiddenOosten en Afrika.
Dorcas is een noodhulpactie gestart tegen corona. Dorcas komt
samen met het Christelijk Noodhulpcluster in actie. In het bijzonder
voor de landen die in een crisissituatie verkeren, zoals India en
Nepal. Daarnaast blijven ze werken aan het voorkomen en bestrijden
van corona in de landen waaraan zij zich in Oost-Europa, Oost-Afrika
en het Midden-Oosten voor de lange termijn hebben verbonden. Ook
in deze landen vangen de arme mensen de hardste klappen op door
de coronacrisis. De wereld snakt naar adem. Geef uw gift op
rekeningnummer: NL04 RABO 0106 2500 00.
Diaconale collecte 16 januari: 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
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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.
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.

Liturgie zondagmorgen 9 januari 2021
Orgelspel
Welkom
Wij luisteren naar Psalm 87, gezongen door de solist
1. Op Sions berg sticht God zijn heil'ge stede.
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof;
door uwe poort zal ieder binnentreden.
2. Rahab en Babel zullen u behoren.
Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer
en ieder land erkent Hem als de Heer.
O moederstad, uit u is elk geboren!
3. God zal hen zelf bevestigen en schragen
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
hen tellen, als in Israël ingelijfd,
en doen de naam van Sions kind'ren dragen.
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4. Zij zullen saam, de groten met de kleinen,
dansend de harpen en cymbalen slaan,
en onder fluitspel in het ronde gaan,
zingend: "In U zijn al onze fonteinen".
Stil gebed
Votum en Groet
Gebed om Gods goede zorg voor de wereld
Wij luisteren naar een lied en Bijbeltekst als bede om vreugde
en eenheid (gez. 125: 1, 4 en 5, lb. 1973; Joh. 17: Het Hogepriesterlijk gebed) via https://www.youtube.com/watch?v=-8K1caO2ztg
1. O kom, o kom, Immanuël,
verlos uw volk, uw Israël,
herstel het van ellende weer,
zodat het looft uw naam, o Heer!
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!
4. O kom, Gij sleutel Davids, kom
en open ons het heiligdom;
dat wij betreden uwe poort,
Jeruzalem, o vredesoord!
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!
5. O kom, die onze Heerser zijt,
in wolk en vuur en majesteit.
O Adonai die spreekt met macht,
verbreek het duister van de nacht.
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!
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Lezing I: Mattheüs 13: 44-52
44Het

is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die
verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem
opnieuw, en in zijn vreugde verkocht hij alles wat hij had en kocht die
akker.
45Ook is het met het koninkrijk van de hemel als met een koopman
die op zoek was naar mooie parels. 46Toen hij een uitzonderlijk
waardevolle parel vond, verkocht hij alles wat hij had en kocht die
parel.
47Het is met het koninkrijk van de hemel ook als met een sleepnet
dat in een meer werd geworpen en waarmee allerlei soorten vis
werden gevangen. 48Toen het net vol was, trok men het op de oever
en ging men zitten om de goede vis in kuipen te doen; de slechte vis
werd weggegooid. 49Zo zal het gaan bij de voltooiing van deze
wereld: de engelen zullen eropuit trekken en de kwaadwilligen van
de rechtvaardigen scheiden, 50en ze zullen hen in de vuuroven
werpen, waar ze zullen jammeren en knarsetanden.
51Hebben jullie dit alles begrepen?’ ‘Ja,’ antwoordden ze. 52Hij zei
hun: ‘Zo lijkt iedere schriftgeleerde die leerling in het koninkrijk van
de hemel is geworden op de heer des huizes die uit zijn schatkamer
nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt.’
Wij luisteren naar Lied 1005: 1, 4 en 5, gezongen door de solist
Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.
Refrein:
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.
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Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats door U gebouwd.
Refrein
Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is.
Refrein
Lezing II: Galaten 6: 1-10
1Broeders

en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap
heeft begaan moet u, die door de Geest geleid wordt, hem
zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf
niet tot misstappen wordt verleid. 2Draag elkaars lasten, zo brengt u
de wet van Christus tot vervulling. 3Wie denkt dat hij iets is terwijl hij
niets is, bedriegt zichzelf. 4Laat iedereen zijn eigen daden toetsen,
dan heeft hij misschien iets om trots op te zijn, zonder zich er bij
anderen op te laten voorstaan. 5Want ieder mens draagt zijn eigen
verantwoordelijkheid.
6Wie onderwezen wordt in het evangelie, moet al het goede dat hij
bezit met zijn leermeester delen. 7Vergis u niet, God laat niet met
zich spotten: wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. 8Wie zaait op
de akker van zijn aardse natuur, zal verderf oogsten, maar wie zaait
op de akker van de Geest, oogst eeuwig leven. 9Laten we daarom
het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken
zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is. 10Laten we
dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral
voor onze geloofsgenoten.
Wij luisteren naar Gezang 95 (Liedboek 1973): 1 en 3, gezongen
door de solist
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1. Nu bidden wij met ootmoed en ontzag
de Vader aan, wiens naam aan elk geslacht
in hemel en op aarde aanzijn gaf,
dat, naar zijn heerlijk wezen,
Hij ons de kracht des Heil'gen Geestes geve
en de Messias bij ons intrek neme.
Zijn liefde is de grondslag van ons leven,
de oorsprong van ons hart.
3. Hem nu die in ons werkt en ons geleidt,
die verder gaat dan al ons bidden reikt
en meer is dan ons diepste denken peilt,
zij heerlijkheid en glorie
in de gemeente die Hij heeft verkoren,
in elk geslacht dat van zijn naam zal horen,
door Jezus Christus, nu gelijk tevoren
en tot in eeuwigheid.
Preek
Wij luisteren naar In het licht (Sela) via
https://www.youtube.com/watch?v=6k1hUPYplbs
In de donkere nacht
verschijnt een licht
en de duisternis
krijgt het niet in haar macht.
Eeuwenlang al voorzegd:
het woord van God
dat geboren wordt.
Hoop waar de wereld op wacht.
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In het licht van Gods Zoon,
zien wij zijn goedheid,
zijn waarheid.
In het licht van Gods Zoon,
brengt Hij in kleinheid
zijn grootheid dichtbij.
Niemand ziet Gods gezicht,
maar in zijn zoon
wordt Hij een persoon,
maakt Hij bekend wie Hij is.
In mijn donkere nacht
verschijnt zijn licht
en de duisternis
krijgt het nooit in haar macht.
Herbevestiging
Presentatie
Gemeente, de ambtstermijnen van Jan Wiltink en Gerrit Foks als
leden van de kerkenraad zijn deze zondag voltooid. Beiden hebben
er weer een periode van vier jaar op zitten. Jan Wiltink heeft echter
toegezegd dat hij bereid is nog een periode van vier jaar deze
gemeente en onze Heer in het ambt te willen dienen. Gerrit Foks
heeft dezelfde belofte gedaan voor de periode van twee jaar. De
kerkenraad was verheugd dit van hen te horen en daarom zullen wij
zo dadelijk overgaan tot hun herbevestiging. Jan Wiltink is ouderlingkerkrentmeester en voorzitter van de kerkenraad, Gerrit Foks is
wijkouderling. Zij zullen dezelfde taken blijven vervullen.
Opdracht
Gemeente, laten wij voor de herbevestiging eerst horen wat de kerk
aan ouderlingen en diakenen heeft toevertrouwd. In het
samenbrengen en in stand houden van zijn kerk maakt onze Heer
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Jezus Christus gebruik van de dienst van mensen, aan wie Hij in de
gemeente een bijzondere taak heeft toevertrouwd. Hun ambtswerk is
bedoeld om de gelovigen toe te rusten tot getuigenis en dienst in de
wereld en tot opbouw van het lichaam van Christus. Zij mogen dit
werk verrichten, ziende op Hem, die niet gekomen is om zich te laten
dienen, maar om te dienen.
Deze dienstbaarheid in Christus’ naam
krijgt een duidelijke gestalte in het ambt van de diakenen.
Zij zamelen de gaven van de gemeente in
om allen, die hulp nodig hebben
- binnen of buiten de kerk, dichtbij of veraf te doen delen in de liefde van Christus.
In betrokkenheid op mensen beogen zij het heil van heel de
mens
en zullen die verbondenheid ook tonen in meeleven,
door bezoek of anderszins,
met wat mensen overkomt aan vreugde en verdriet.
Metterdaad en biddenderwijs komen zij op
voor het recht van de arme, die om hulp roept,
de ellendige en wie geen helper heeft.
Zo zullen zij bevorderen, dat armen en rijken elkaar
ontmoeten,
want allen zijn zij schepselen van de Heer.
Aan deze verbondenheid met alle mensen en
met heel de schepping herinneren zij ons telkens weer,
als zij brood en beker bij ons doen rondgaan,
en wij de dood des Heren verkondigen,
totdat Hij komt.
Een ander ambt is dat van ouderling.
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Zoals de oudsten in Israel het volk vertegenwoordigden
en tegelijk opzicht hadden over de gemeente van God,
zo worden in de kerk van Christus de ouderlingen aangesteld
om de gemeente te houden aan haar roeping:
een koninkrijk van priesters en een heilig volk te zijn.
Door op te treden als vertrouwenspersoon
en geweten van de gemeente in deze tijd
bemoedigen zij hun broeders en zusters
in de navolging van Christus onze Heer.
Hoe zouden wij een levende gemeente zijn,
als niet mensen telkens weer belangeloos werden opgezocht?
En hoe zouden de predikanten de opdracht van de Goede
Herder:
“Hoed mijn schapen!” kunnen vervullen,
als zij daarbij niet op de medewerking van ouderlingen
mochten rekenen?
Alle ambtsdragers hebben samen de verantwoordelijkheid als
kerkenraad om de gemeente en elkaar in vieren, leren en dienen
bij de heilsgeheimen te bewaren: voor alle dingen zoeken wij immers
Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid.
Opdracht en ja-woord
Mag ik Jan Wiltink en Gerrit Foks vragen op te staan.
Nu u, broeders, beiden gereed staan om uw ambtswerk voort te
zetten: Herinner u altijd met dankbaarheid
dat het Christus’ eigen kudde is, die u wordt toevertrouwd.
Hij heeft haar verworven door zijn bloed; het is zijn kerk.
Aanvaard dan uw dienst met blijdschap,
voed uzelf met het Woord van God,
volhard in het gebed
en vertrouw op de kracht van de Heilige Geest.
Beste broeders Jan Wiltink en Gerrit Foks,
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Sinds een aantal jaren staat u, Jan Wiltink in het ambt van ouderlingkerkrentmeester en u, Gerrit Foks, in het ambt van wijkouderling en u
bent ook als zodanig in deze gemeente bevestigd.
Voor deze herbevestiging mag ik u beiden opnieuw vragen:
- Gelooft u dat in uw verkiezing door deze gemeente u door God
zelf tot deze dienst bent geroepen?
- Aanvaard u de heilige Schrift als enige regel van het geloof en
wilt u zich verzetten tegen al wat daarmee strijdig is?
- Belooft u uw ambt waardig en trouw te bedienen met liefde voor
de gemeente en voor alle mensen die de Heer op uw weg brengt,
- belooft u geheim te houden wat vertrouwelijk u meegedeeld is en
- belooft u uw taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze
kerk?
Wat is daar op uw antwoord?
Zegenbede
God, onze hemelse Vader,
die roept tot Zijn dienst,
Hij moge u bij uw werk in deze gemeente
blijven verlichten door zijn Geest,
Hij sterke U door zijn hand,
Moge Hij het u mogelijk maken
getrouw en vruchtbaar te blijven arbeiden in Zijn wijngaard
tot glorie van Gods Naam
en tot opbouw van Zijn rijk. Amen
Oproep aan de gemeente
Broeders en zusters, ontvangt hen die een taak in onze gemeente
hebben als dienaren van God. Stelt uzelf van harte onder de leiding
van de kerkenraad en geeft acht op wat zij u te zeggen hebben.
Ontvangt hen gastvrij en met een open hart en betoon hen het
respect, waarop zij als herders van de kudde van de Heer recht
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hebben. Voorziet de diakenen en kerkrentmeesters van goede
middelen tot het verrichten van hun arbeid en toont hartelijke
bereidheid om ook voor uw deel en naar uw vermogen mee te
werken tot het dienstbetoon aan de naasten.
Wij luisteren naar Lied 363 (Ps. 87:3 OB), gezongen door de solist
Dat ’s Heren zegen op u daal’,
zijn gunst uit Sion u bestraal’,
Hij schiep ’t heelal, zijn naam ter eer
looft, looft dan aller heren Heer!
Gebed
Wij luisteren naar Lied 821 via
https://www.youtube.com/watch?v=YNXMY-C37wI
Dat de weg naar je toekomt,
dat de wind je steunt in de rug,
dat de zon je gezicht laat stralen,
dat de regen je akker vruchtbaar maakt,
dat God tot op de dag dat we elkaar weer zien
je draagt in de palm van zijn hand,
je draagt in de palm van zijn hand.
Zegen

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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