BIDDAGBRIEF 9 maart 2022

De avonddienst van 9 maart
Biddag voor gewas en arbeid
Voorganger: Ds. Th.J.S. van Staalduine
Organist:
Aart Stenfert
Collecte:
Noodhulp Oekraïne

(19:30 uur)

De ochtenddienst van 13 maart
(9:30 uur)
Bevestiging ambtsdrager
Voorganger: Ds. Th.J.S. van Staalduine
Organist:
Allard van Dijk
Collectes:
1. Stichting vrienden voor Loamneş; 2. Kerk
3. Jeugdwerk

Biddag-collecte 9 maart: Noodhulp Oekraïne
24 februari werden we opgeschrikt door het bericht: 'Het is oorlog in
Oekraïne!' Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog vindt er op
zo'n grote schaal een invasie en oorlog plaats in een Europees land.
Deze oorlog betekent groot leed, angst en onzekerheid over de
toekomst voor de mensen in Oekraïne. Ons hart en onze gebeden
gaan naar hen uit!
Sinds die eerste invasie-dag is de situatie verder geëscaleerd.
Steden zijn gebombardeerd met vele doden en gewonden tot gevolg.
Honderdduizenden Oekraïners zijn op de vlucht geslagen, op zoek
naar veiligheid in de buurlanden. Vooral vrouwen en kinderen, want
mannen blijven achter om te vechten.
Kerk in Actie geeft via lokale kerken en partnerorganisaties in
Oekraïne hulp aan de vluchtelingen. De kracht van kerken is dat die
overal onderweg opvangmogelijkheden hebben. In elk dorp zijn er
plekken ingericht voor onderdak en wordt er voedsel en kleding
uitgereikt.
Met uw bijdrage aan de collecte steunt u de noodhulp van
Kerk in Actie en krijgen vluchtelingen een slaapplaats en een
noodpakket met voedsel, zeep, handdoek en een slaapzak. Onze
broeders en zusters in Oekraïne rekenen op u! Wilt u een gift
overmaken? Dat kan op bankrek.nummer NL89ABNA0457457457
t.n.v. Kerk in Actie en o.v.v. Noodhulp Oekraïne. Hartelijk dank voor
uw bijdrage!
Bevestiging ambtsdrager 13 maart
Mariet Nooteboom-Geerling, Weteringdijk 5 te Oene, is bereid diaken
te worden. Het voornemen is om haar op zondagmorgen 13 maart in
het ambt te bevestigen.
Diaconale collecte 13 maart: St. Vrienden van Loamnes
De Stichting Vrienden van Loamneş meldt ons: Februari is ten einde
en maart is inmiddels begonnen. De afgelopen weken waren we net
als andere jaren weer druk met het inboeken, het klaarmaken en het
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rondbrengen van de bestellingen voor onze jaarlijkse potgrond- en
compostactie.
Wat een verrassing was het dat de leden van de kerken in
Nijbroek en Terwolde veel gegeven of overgemaakt hebben nadat
men de PowerPoint over ons werk gezien had in de kersttijd.
Hartelijk dank daarvoor. We zijn er erg blij mee. We kunnen nu in
ieder geval weer borg staan voor onze 10 contactgezinnen. Samen
met de gewone collectes in de kerken kunnen we borg staan voor
het eerste pakket met levensmiddelen van 2022.
Met de opbrengst van de potgrond- en compostactie kunnen
we zeker dit jaar aan al onze verplichtingen voldoen. Ook willen wij
de diaconieën bedanken voor de extra bijdrage die we ontvangen
hebben. Onze kas was begin januari op een haar na leeg, maar nu
kunnen we weer even verder.
De scholen in de gemeentes Loamneş en Hoghilag hebben bij
ons laatste transport totaal rond de 40 digiborden gekregen. Om
deze goed te gebruiken hebben ze veel laptops nodig. We hebben
vorig jaar 11 laptops kunnen financieren. Vandaar dat de kas leeg
was. Nu sparen wij voor schoolbenodigdheden en sportmaterialen
voor binnen en buiten. Voor nu of in de toekomst hierbij het
banknummer van de Stichting Vrienden van Loamnes: NL 79 RABO
0311 6235 49. Wij danken u van harte voor uw steun.
Nieuws van de Vrouwenvereniging
Donderdag 10 maart hopen we een gezellige kledingparty te
organiseren. Roos Fashion uit Vorchten laat ons de voorjaarsmode
van 2022 zien. We zijn na deze winter wel toe aan fleurige,
betaalbare dameskleding. De avond begint om 19.45 uur in het
Dorpshuis en ook andere geïnteresseerden dan de leden van onze
vereniging zijn van harte welkom. Natuurlijk kan de kleding ook
gekocht worden en kan er op diverse manieren worden betaald. Dit
belooft dus weer een gezellige avond te worden! Als u informatie wilt
over de vrouwenvereniging kunt u hiervoor terecht bij Anne-Marie
van de Water, amvdwater@ziggo.nl
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Liturgie Biddag 9-3-2022
Welkom
Aanvangslied: Lied 1005: 1, 2 en 4
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.
Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen,
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord.
Refrein
Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats voor U gebouwd.
Refrein
Stil Gebed, Votum en Groet
Uitleg Biddag voor Gewas, Arbeid en de oorlog in Oekraïne
Gebed
Het Onze Vader in het Oekraïens met uitbeelding van de
Zandtovenaar via https://www.youtube.com/watch?v=5bKEXa5i9_o
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Lezing Oude Testament: Jes. 15: 1-7 en 16: 2-5
1Profetie

over Moab.

Verwoest is Ar-Moab, vernietigd in de nacht!
Verwoest is Kir-Moab, vernietigd in de nacht!
2Dibon trekt op naar de tempel
en heft op de offerhoogten een weeklacht aan,
Moab jammert over de Nebo en over Medeba.
Ieder hoofd is kaalgeschoren, elke baard is afgeknipt.
3In de straten dragen allen een rouwkleed,
overal, op daken en pleinen, klinkt gejammer,
in tranen gaat men over straat.
4Chesbon en Elale schreeuwen het uit,
tot aan Jahas klinkt hun klagen.
De soldaten van Moab slaan alarm,
ze zijn verlamd van angst.
5Mijn hart schreeuwt het uit om Moab.
Zijn vluchtelingen komen tot aan Soar, tot Eglat-Selisia.
Klacht op klacht klinkt op de weg omhoog naar Luchit,
hun gejammer stijgt op van de weg naar Choronaïm.
6Zelfs de beek van Nimrim wordt een dorre geul:
het gras verdort, het groen verdroogt, niets wil er nog groeien.
7Wat men heeft kunnen behouden, het weinige dat gespaard bleef,
wordt in veiligheid gebracht over de Wadi van de wilgen.
2Dan

zullen de vrouwen van Moab vluchten
naar waar men de Arnon oversteekt,
opgejaagd als vogels, verdreven van hun nest.
3‘Neem een besluit! Grijp in!
Bescherm ons op het heetst van de dag
met de schaduw van uw nacht.
Verberg de vluchteling,
lever de ontheemde niet uit.
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4Verleen

Moabs vluchtelingen onderdak,
wees onze toevlucht tegen de verwoester.’
Is de verdrukking ten einde gekomen
en de verwoesting tot staan gebracht,
is de tiran uit dit land verdreven,
5dan wordt in Davids huis een troon geplaatst,
gegrondvest op liefde en trouw.
Daar zetelt een rechter die recht zoekt,
die ijvert voor gerechtigheid.
Zingen: Psalm 90: 1 en 8
1. Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen
de zekerheid van allen die U vrezen.
Geslachten gaan, geslachten zullen komen:
wij zijn in uw ontferming opgenomen.
Wij mogen bouwen op de vaste grond
van uw beloften en van uw verbond.
8. Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven
en laat uw glans hun kinderen omgeven.
Zie op ons neer met vriendelijke ogen.
O God, bescherm ons in ons onvermogen.
Bevestig wat de hand heeft opgevat,
het werk van onze hand, bevestig dat.
Lezing Nieuwe Testament: Lucas 11: 1-13
1Eens

was Jezus aan het bidden, en toen Hij zijn gebed beëindigd
had, zei een van zijn leerlingen tegen Hem: ‘Heer, leer ons bidden,
zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft.’ 2Hij zei tegen
hen: ‘Wanneer jullie bidden, zeg dan:
“Vader, laat uw naam geheiligd worden
en laat uw koninkrijk komen.
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3Geef

ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben.
ons onze zonden,
want ook wijzelf vergeven iedereen
die ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving.”’
5Daarna zei Hij tegen hen: ‘Stel dat iemand van jullie een vriend
heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt:
“Wil je mij drie broden lenen, 6want een vriend van me is na een reis
bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten.” 7En
veronderstel nu eens dat die vriend dan zegt: “Val me niet lastig! De
deur is al gesloten en mijn kinderen en ik zijn al naar bed. Ik kan niet
opstaan om je te geven wat je vraagt.” 8Ik zeg jullie, als hij al niet
opstaat en het hem geeft omdat ze vrienden zijn, dan zal hij wel
opstaan omdat zijn vriend onbeschaamd aandringt, en hem alles
geven wat hij nodig heeft. 9Daarom zeg Ik jullie: vraag en er zal je
gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je
worden opengedaan. 10Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt
vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. 11Welke vader
onder jullie zou zijn kind, als het om vis vraagt, in plaats van een vis
een slang geven? 12Of een schorpioen, als het om een ei
vraagt? 13Als jullie dus, slecht als jullie zijn, je kinderen al goede
gaven kunnen schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel
dan niet de heilige Geest geven aan wie Hem daarom vragen!’
4Vergeef

Zingen: Lied 995
1. O Vader, trek het lot U aan
2. O Vader, trek het leed U aan
van allen die door U bestaan.
van allen die met ons bestaan.
Gij die geen stenen geeft voor brood, Gij hebt gezegd: geef gij hun brood,
wees met uw kinderen in nood;
doe ons hun broeders zijn in nood,
en stil, God die rechtvaardig zijt,
opdat zij weten, wie Gij zijt:
de honger naar gerechtigheid.
de God van hun gerechtigheid.
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Overdenking
Zingen: Lied 903: 1, 3 en 5
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3. In het duister van de tijden
ben ik nooit alleen geweest,
want God gaf mij ten geleide
op mijn wegen woord en Geest.
Ja, de Heer doet mij geloven,
Hij ontstak in mij het licht
van het innerlijk gezicht,
dat zal dood noch duivel doven.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.
5. Al mijn zorgen zijn zijn zorgen,
en zo slaap ik rustig in,
dat ik elke nieuwe morgen
opgewekt mijn werk begin.
Ach, in angst en in ellende
zou ik leven, als ik niet
wist, dat God de Heer mij ziet,
als ik God, mijn God niet kende.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.
Gebeden
Wij luisteren naar het ‘gebed voor Ukraïne’ via
https://www.youtube.com/watch?v=3eDAWJn6Siw
Dit lied uit 1885 heeft voor Oekraïne een nationale betekenis sinds
het massaal werd gezongen tijdens de Oekraïense onafhankelijkheidsoorlog van 1917-1920. Uit protest tegen de invasie van
Oekraïne klinkt het nu overal ter wereld in kerkdiensten.
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O Lord, the Great and Almighty, protect our beloved Ukraine.
Bless her with freedom and light of your holy rays.
O Heer, groot en almachtig, bescherm ons geliefde Oekraïne
Zegen haar met vrijheid en het licht van uw heiligheid
With learning and knowledge enlighten us, your children small,
In love pure and everlasting let us, O Lord, grow.
Met onderwijs en kennis verlicht ons, uw kinderkens
Laat ons groeien in zuivere en eeuwige liefde.
We pray, O Lord Almighty, protect our beloved Ukraine,
Grant our people and country all your kindness and grace.
Wij bidden, Almachtige Heer, bescherm ons geliefde Oekraïne
Verleen ons volk en land al uw genade en goedheid.
Bless us with freedom, bless us with wisdom,
guide us into a kind world.
Bless us, O Lord, with good fortune for ever and evermore.
Zegen ons met vrijheid, zegen ons met wijsheid,
geleid ons naar een vriendelijke wereld.
Zegen ons, O Heer, met voorspoed voor eeuwig en altijd.
Slotlied: Lied 246b: 1, 3, 5 en 7
Solo: 1. De maan is opgekomen.
De aarde ligt in dromen.
De nacht is stil en klaar.
De donk're bossen zwijgen
en van de beemden stijgen
de nevels wit en wonderbaar.
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3. Ziet gij de maan? De schone
wilt zich maar half vertonen,
toch is hij er geheel.
Zo zijn er grote zaken
waar wij geen ernst mee maken:
ons oog ziet enkel maar een deel.
Allen: 5. Doe ons uw heil aanschouwen,
niet op ons oog vertrouwen,
niet blij zijn met de schijn.
Doe ons de eenvoud vinden,
en, God, voor U als kindren
op aarde vroom en vrolijk zijn.
7. Laten wij amen zeggen
en ons te slapen leggen.
Kil wordt de avondwind.
God, weer van ons het kwade
en wees in uw genade
met ieder eenzaam mensenkind.
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
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