ZONDAGSBRIEF-518; 6 februari 2022

De ochtenddienst van 6 februari
(9:30 uur)
Voorganger: Ds. Th.J.S. van Staalduine
Organist:
Ted Hoogers
Collectes:
1. Open Doors; 2. Kerk; 3. Onderhoud pastorie
De ochtenddienst van 13 februari
(9:30 uur)
Viering Heilig Avondmaal
Voorganger: Ds. E. van Staalduine-Sulman
Organist:
Aart Stenfert
Collectes:
1. Gered Gereedschap Voorst; 2. Kerk; 3. Jeugdwerk
Kindernevendienst
Iedere zondagmorgen is er tijdens de preek kindernevendienst voor
de kinderen van groep 1-8, met uitzondering van zondagen waarop
het Heilig Avondmaal wordt gevierd.

Kerk open en online
Kerkbezoek is sinds 30 januari weer mogelijk. Natuurlijk wel op
anderhalve meter afstand, en we bewegen ons door de kerk met een
mondkapje (als u zit mag het kapje af). We hebben met de
anderhalve meter regel een 50-tal plaatsen in de kerk, en dat was in
de afgelopen anderhalf jaar bij gewone diensten altijd genoeg.
Daarom hoeft u niet te reserveren. Mocht het toch te druk worden,
dan zullen we helaas de laatste mensen moeten vragen weer naar
huis te gaan. Maar ook daar kan de dienst online gevolgd worden via
www.kerknijbroek.nl, want de kerkenraad heeft besloten om het
uitzenden van diensten voort te zetten. En dat niet alleen tijdens de
rest van de coronapandemie, maar ook daarna.
Kerkdienst 6 februari: Radio en Koffie drinken na de dienst
Het is onze beurt op 6 februari voor de uitzending van de kerkdienst
op de Oecumenische Omroep Voorst (kabel 103.5 of FM 105.3). Na
de dienst pakken we de gewoonte weer op om op de eerste zondag
van de maand na de kerkdienst elkaar te ontmoeten in De Arend.
Diaconale collecte 6 februari: Open Doors
Open Doors is een interkerkelijke stichting en steunt christenen in de
wereld die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors
brengt bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor
gesloten zijn. Daarnaast verleend Open Doors praktische hulp, zoals
traumazorg en noodhulp. Een gift kan overgemaakt worden op
rekeningnummer: NL 08 INGB 000000 7733.
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.
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Liturgie zondagmorgen 6-2-2022
Welkom
Intochtslied: Psalm 98: 1 + 3
1. Zingt een nieuw lied voor God den Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.
3. Laat heel de aard' een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des Heren wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote Koning,
verhef, bazuin, uw stem van goud,
de Heer heeft onder ons zijn woning,
de Heer die bij ons intocht houdt.
Stil gebed, votum en groet
Gebed om ontferming
Luisteren naar Opwekking 717 (Stil mijn ziel wees stil) via
https://www.youtube.com/watch?v=tPPkNMEioaY
Stil, mijn ziel, wees stil, en wees niet bang,
voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds, Hij is er bij,
in je beproevingen en zorgen.
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Refrein:

God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen.
Vredevorst, vernieuw,
een vaste geest binnen in mij,
die rust in U alleen.

Stil, mijn ziel, wees stil en dwaal niet af,
dwars door het dal zal Hij je leiden.
Stil, vertrouw op hem en hef je schild,
tegen de pijlen van verleiding.
Refrein
Stil, mijn ziel, wees stil en laat nooit los,
de waarheid die je steeds omarmd heeft.
Wacht, wacht op de Heer; de zwartste nacht,
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt.
Refrein
Gebed bij de opening van het Woord
Kinderen kunnen naar de nevendienst
Lezing I: Ex. 33: 7-23
7Mozes sloeg steeds buiten het kamp, op ruime afstand ervan, een
tent op; hij noemde die tent de ontmoetingstent. Ieder die
de HEER wilde raadplegen, ging naar de ontmoetingstent buiten het
kamp. 8Telkens als Mozes zich erheen begaf, gingen allen voor de
ingang van hun tent staan en keken Mozes na tot hij naar binnen
was gegaan. 9Zodra hij in de tent was daalde de wolkkolom neer, en
deze bleef bij de ingang staan. Dan sprak de HEER met
Mozes. 10Wanneer het volk de wolkkolom bij de ingang van de tent
zag staan, boog ieder zich voor de ingang van zijn tent
neer. 11De HEER sprak persoonlijk met Mozes, zoals iemand spreekt
met een vriend. Daarna keerde Mozes terug naar het kamp, maar
zijn jonge dienaar Jozua, de zoon van Nun, verliet de tent niet.
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zei tegen de HEER: ‘U draagt mij wel op het volk
verder te laten trekken, maar U hebt mij niet laten weten wie U met
mij mee zult sturen, terwijl U toch gezegd hebt: “Jou heb Ik
uitgekozen, jou ben Ik goedgezind.” 13Als dat werkelijk zo is, laat mij
dan weten wat uw plannen zijn. Dan leer ik U kennen en weet ik
zeker dat U mij goedgezind bent. Vergeet toch niet dat deze mensen
uw volk zijn.’ 14De HEER antwoordde: ‘Moet Ik dan zelf meegaan om
je gerust te stellen?’ 15Mozes zei: ‘Als U niet zelf meegaat, laat ons
dan niet verder trekken. 16Hoe zou moeten blijken dat U mij
goedgezind bent, mij en ook uw volk, tenzij U met ons meegaat?
Alleen dan nemen wij immers een bijzondere plaats in onder de
volken die de aarde bewonen.’ 17De HEER zei tegen Mozes: ‘Ik
verzeker je dat Ik zal doen wat je vraagt, want Ik ben je goedgezind
en Ik heb je uitgekozen.’
18‘Laat mij toch uw majesteit zien,’ zei Mozes. 19Hij
antwoordde: ‘Ik zal in mijn volle luister voor je langs gaan en in jouw
bijzijn de naam HEER uitroepen: Ik schenk genade aan wie Ik
genade wil schenken, en Ik ben barmhartig voor wie Ik barmhartig wil
zijn. 20Maar,’ zei Hij, ‘mijn gezicht zul je niet kunnen zien, want geen
mens kan Mij zien en in leven blijven.’ 21Toen sprak de HEER: ‘Er is
een plaats op de rots waar je dicht bij Mij kunt komen staan. 22Als
dan mijn majesteit voor je langs gaat, zal Ik je in een kloof laten
schuilen en mijn hand beschermend voor je houden tot Ik voorbij
ben. 23Als Ik mijn hand weghaal, zul je Mij van achteren zien; mijn
gezicht mag niemand zien.’
12Mozes

Zingen: Psalm 121 (De Nieuwe Psalmberijming)
1. Mijn ogen kijken naar omhoog.
Ik zie de bergen staan,
daar komt mijn hulp vandaan,
daar houdt de HEER mij in het oog;
Hij maakte en bewaarde
de hemel en de aarde.
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2. Hij laat je voeten veilig gaan.
Als jij obstakels ziet:
je helper sluimert niet.
Hij slaapt niet, nee, Hij kijkt je aan
en laat zijn steun ervaren.
Hij zal zijn volk bewaren.
3. De HEER zal steeds je helper zijn;
zijn schaduw, zo dichtbij,
blijft aan je rechterzij.
De zon en maan doen je geen pijn.
De HEER zal alle dagen
en in de nacht jou dragen.
4. De HEER bewaart je voor het kwaad.
Je ziel, je leven zal
bewaard zijn, overal.
Waar je ook komt of waar je gaat –
voor nu en na dit leven
zal Hij bescherming geven.
Lezing II: Joh. 14: 1-18
1Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op Mij. 2In het huis
van mijn Vader zijn veel kamers; zou Ik anders gezegd hebben dat Ik
een plaats voor jullie gereed zal maken? 3Wanneer Ik een plaats
voor jullie gereedgemaakt heb, kom Ik terug. Dan zal Ik jullie met me
meenemen, en dan zullen jullie zijn waar Ik ben. 4Jullie kennen de
weg naar waar Ik heen ga.’ 5Toen zei Tomas: ‘Wij weten niet eens
waar U naartoe gaat, Heer, hoe zouden we dan de weg daarheen
kunnen weten?’ 6Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het
leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij. 7Als jullie Mij
kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie
Hem, want jullie hebben Hem zelf gezien.’ 8Daarop zei Filippus: ‘Laat
ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we niet.’ 9Jezus zei: ‘Ik ben
nu al zo lang bij jullie, en nog ken je Me niet, Filippus? Wie Mij
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gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de
Vader te mogen zien? 10Geloof je niet dat Ik in de Vader ben en dat
de Vader in Mij is? Ik spreek niet namens mezelf als Ik tegen jullie
spreek, maar de Vader, die in Mij blijft, doet zijn werk door
Mij. 11Geloof Me: Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij. Als je Mij
niet gelooft, geloof het dan om wat Hij doet. 12Werkelijk, Ik verzeker
jullie, wie op Mij vertrouwt zal hetzelfde doen als Ik, en zelfs meer
dan dat, Ik ga immers naar de Vader. 13En wat jullie dan in mijn
naam vragen, dat zal Ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van
de Vader zichtbaar wordt. 14Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal
Ik het doen.
15Als je Mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. 16Dan zal
Ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd
bij je zal zijn: 17de Geest van de waarheid. De wereld kan Hem niet
ontvangen, want ze ziet Hem niet en kent Hem niet. Jullie kennen
Hem wel, want Hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn. 18Ik laat jullie niet
als wezen achter, Ik kom bij jullie terug.
Luisteren naar Ik ben (Sela) via
https://www.youtube.com/watch?v=jCq_SPg3m0M (tot 3:44)
Wie zal ons voeden, het brood met ons breken?
Waar wordt de honger voor altijd gestild?
In Christus alleen is het brood van het leven;
breekt het voor ieder, deelt het om niet.
Bron van leven, ons gegeven,
vol van liefde en vrede: Christus, Hij alleen!
Wie zal ons laven, de dorst van ons nemen?
Waar is geen droogte, geen pijn of verlies?
In Christus alleen is het water des levens;
reikt ons de beker, geeft het om niet.

7

Wie spreekt de woorden van waarheid en leven?
Waar wordt gevonden de zin van bestaan?
In Christus alleen is de Waarheid gegeven;
weg tot de Vader, weg om te gaan.
Wie zal onthullen hoe wij zijn geschonden?
Waar komt er licht in ons donker verdriet?
In Christus alleen worden harten gevonden;
Licht van de wereld, licht dat ons ziet.
Wie zal ons leven in liefde doen groeien?
Waar zijn de vruchten die nooit meer vergaan?
In Christus alleen zullen ranken volgroeien:
Vruchten van vrede, recht van bestaan.
Wie zal ons zoeken tot wij zijn gevonden?
Waar zoeken wij naar een toevlucht en thuis?
Met Christus alleen, zijn wij eeuwig verbonden;
weidt ons in vrede, leidt ons naar huis.
Verkondiging
Zingen Lied 823: 1, 2, 4 en 5
1. Gij hebt, o Vader van het leven,
de aarde aan de mens gegeven,
het land, de zee is zijn domein.
Gij hebt hem aan het woord doen komen
om tussen werk'lijkheid en dromen
getuige van uw Geest te zijn.
2. Uw wijsheid en uw welbehagen
bepalen 's mensen levensdagen
en wijzen hem zijn woonplaats aan.
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Hij is ten prooi aan duizend vrezen,
toch mag hij vrij en veilig wezen
en heersen over het bestaan.
4. Door een geheimenis omsloten,
door alle dingen uitgestoten,
gaat hij op alle dingen in.
Alleen uw woord geeft aan zijn falen,
zijn rust'loos zoeken en verdwalen
een onuitsprekelijke zin.
5. O God, wij bouwen als ontheemden,
wij wonen en wij blijven vreemden,
bestemd voor hoger burgerrecht.
Wil ons, o Koning der getijden,
een woning in de stad bereiden
waar Gij het fundament van legt.
Kinderen kunnen terugkeren uit de nevendienst
Voorlezing formulier Voorbereiding Heilig Avondmaal
In deze gemeente zal volgende week het Heilig Avondmaal worden
gevierd. Het is goed als wij ons in de week die komt daarop
voorbereiden. Dan zullen wij des te beter met vreugde en diepe
dankbaarheid de gemeenschap met onze Heer en met elkaar
kunnen beleven.
In de voorbereiding stellen wij onszelf de vraag of wij afscheid willen
nemen van alles wat niet goed was of is tussen ons en God, of
tussen ons en onze naaste. Wij stellen onszelf de vraag of wij
afscheid willen nemen van wat vreugde vermindert of verhindert dat
wij met anderen beleven kinderen van één Vader te zijn. God heeft
ons daarvoor al ruimte gegeven: Wij zijn immers verzoend door het
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liefdesoffer van zijn Zoon, onze Heer, en vormen samen een
gemeenschap door het werk van de Heilige Geest.
Ook wie oprecht zich voorbereidt, zal beseffen dat zijn of haar leven
onvolmaakt blijft. Maar dan is de blijde boodschap dat Jezus juist
aan tafel wilde gaan met kwetsbare mensen en zondaars. Wat telt is
het oprecht verlangen als kinderen van God te leven.
Moge God ons in deze week van voorbereiding weer met nieuwe
ogen naar elkaar doen omzien en naar Hem doen opzien, opdat wij
met een opgeruimd hart en leven onze God en onze broeders en
zusters volgende week aan de maaltijd van de Heer kunnen
ontmoeten.
Staande als geloofsbelijdenis zingen: Ev. Liedbundel 289
(melodie “Wat de toekomst brengen moge”)
Ik geloof in God de Vader
Die een bron van vreugde is,
louter goedheid en genade,
licht in onze duisternis.
Hij, de Koning van de kosmos,
- het gesternte zingt Zijn eer heeft uit liefde mij geschapen
en tot liefde keer ik weer.
Ik geloof in Jezus Christus
Die voor ons ter wereld kwam,
Zoon van God en Zoon des mensen,
goede Herder, Offerlam.
Door te lijden en te sterven
- groot is het geheimenis –
schenkt Hij mij het eeuwig leven,
dat uit God en tot God is.
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Ik geloof dat mijn Verlosser
door de dood is heengegaan
en op Pasen - God zij glorie uit het graf is opgestaan.
Door het brood - dit is Mijn lichaam door de wijn - dit is Mijn bloed geeft de Vredevorst mij vrede,
maakt Hij alle dingen goed.
Gebeden
Slotlied: Lied 425
Vervuld van uw zegen
gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis
waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden,
tezamen gezonden
op weg in een wereld
die wacht op uw woord.
Om daar in genade
uw woorden als zaden
te zaaien tot diep
in het donkerste dal,
door liefde gedreven,
om wie met ons leven
uw zegen te brengen,
die vrucht dragen zal.
Zegen
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Contactgegevens predikant protestantse gemeente Nijbroek:
Ds. T.J.S. van Staalduine, Dorpsplein 12, 7397 NH Nijbroek;
 0571-842188; predikant@kerknijbroek.nl
Onze gemeente op internet: www.kerknijbroek.nl

12

