ZONDAGSBRIEF-542; 17 juli 2022
De morgendienst van 17 juli
(9:30 uur)
Voorganger: De heer G. Timmer uit Heerde
Organist:
Aart Stenfert
Collectes:
1. iSTEPup; 2. Kerk; 3. Interieurfonds
De morgendienst van 24 juli
(9:30 uur)
Voorganger: Ds. D. van Meulen uit Epe
Organist:
Aart Stenfert
Collectes:
1. Lilianefonds; 2. Kerk; 3. Zending
Thuis kan de dienst online gevolgd worden via www.kerknijbroek.nl.
Wel oppas, geen kindernevendienst
Er is op zondagmorgen oppas voor kinderen van 0-4 jaar in het
Dorpshuis. Deze kunnen vanaf 9.15 uur gebracht worden. Tot en
met 21 augustus is er in de zomer geen kindernevendienst.
Diaconale collecte 17 juli: Stichting iSTEPup
Stichting iSTEPup is één van de diaconale doelen die onze
diaconie een aantal jaren structureel steunt. Vandaar dat we er ook
regelmatig bij de kerkdiensten voor collecteren. De Stichting
financiert studiebeurzen voor 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 de mensen en gezondheidszorg
in hun eigen land!
Eén van de studenten die door de stichting gesteund wordt,
is Hastings Dyson uit Malawi. Hij wil graag verpleegkundige/broeder
worden, maar zijn ouders verdienen met hun boerderij niet genoeg
geld om zijn hele studie te betalen. Dankzij de collectes in Nijbroek
kan hij nu toch zijn diploma halen! Hij is bezig met zijn laatste jaar
en is aan het afstuderen. Daarna kan hij aan de slag als
verpleegkundige. Meer informatie en ook foto’s van Hastings

Dyson kunt u vinden op de website www.i-step-up.com. Een gift
voor deze stichting kan overgemaakt worden naar rekeningnummer
NL88 ABNA 0814002315 ten name van Stichting iSTEPup.
Diaconale collecte 24 juli: Lilianefonds
Van alle kinderen met een handicap woont 80% in de armste delen
van de wereld. Armoede is de grootste veroorzaker van handicaps
en omgekeerd leidt een beperking meestal tot nog meer armoede.
De grootste beperking is echter het gebrek aan een eerlijke kans.
Arme gehandicapte kinderen worden belemmerd, door hun
handicap, maar ook door maatschappelijke uitsluiting en stigma’s.
Samen met lokale organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika
verbetert het Liliane Fonds de levenskwaliteit en toekomstkansen
van deze kinderen. De coronacrisis heeft een enorme impact op
zulke kinderen in de arme landen en regio’s waar het Fonds actief
is. Families wonen er dicht op elkaar, stromend water is er niet.
Zelfs een beetje gezond voedsel en hygiëne is er vaak niet.
Toegang tot zorg en voldoende faciliteiten in de ziekenhuizen zijn
hoe dan ook een groot probleem. Er is geen vangnet tegen
werkloosheid. Voor velen betekent daarom niet werken ook geen
eten. Helpt u mee? IBAN: NL08RABO0303080000.
Vakantie predikant
Uw predikant heeft vakantie van zondag 10 juli tot zaterdag 13
augustus. De eerste twee weken is hij nog thuis en beschikbaar in
geval van nood. Daarna is hij drie weken weg. Mocht er dan
behoefte zijn aan een predikant, dan kunt u zich daarvoor melden
bij de kerkenraad. Op zondag 14 augustus hoopt ds. Van
Staalduine weer voor te gaan in de kerkdienst in ons midden.
Collectes
Bij de diaconale doelen staat op elke zondagsbrief een
banknummer. U mag voor dat doel en de Zendingscollectes ook
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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.

Orde voor de dienst op 17 juli 2022
Woord van welkom en mededelingen
Intochtslied: Lied 213: 1 en 2
1. Morgenglans der eeuwigheid,
licht aan 't eeuwig Licht onttogen,
stel ons deze ochtendtijd
uwe heerlijkheid voor ogen,
en verdrijf door uwe macht
onze nacht!

2. Laat als milde morgendauw
uw genade tot ons komen
en de dorstige landouw
van ons leven overstromen,
ja, verkwik ons door uw troost
onverpoosd.

Stil gebed, Votum, Groet
Zingen: Lied 146a: 1 en 4
1. Laat ons nu vrolijk zingen!
Komt, heft uw lied'ren aan
voor Hem, wie alle dingen
altijd ten dienste staan.
Ik wil de Heer daarboven
lofprijzen hier op aard,
ja, Hem van harte loven,
die veilig mij bewaart.

4. Hij is de Heer, de trouwe,
die niemand onrecht doet.
Wie maar aan Hem zich houden,
die geeft Hij alle goed.
Moet iemand onrecht lijden,
de Heer staat aan zijn kant.
Hij doet te allen tijde
aan elk zijn woord gestand.
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Gebed om ontferming
Loflied: Psalm 92: 1 en 2 (Waarlijk dit is rechtvaardig)
1. Waarlijk, dit is rechtvaardig
dat men den Here prijst,
dat men Hem eer bewijst:
zijn naam is eerbied waardig.
Wij loven in de morgen
uw goedertierenheid,
ook als de nacht zich spreidt
houdt ons uw hand geborgen.

2. Gezegend zal Hij wezen
die ons bij name riep,
die zelf de adem schiep
waarmee Hij wordt geprezen;
laat alom musiceren,
met stem en instrument,
maak wijd en zijd bekend
de grote naam des Heren.

Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de
Heilige Geest
Schriftlezing: Handelingen 5: 12 – 42 (NBV 21)
12De apostelen verrichtten vele tekenen en wonderen onder het volk.
De gelovigen kwamen eensgezind bijeen in de zuilengang van
Salomo, 13en ofschoon niemand zich daar bij hen durfde te voegen,
sprak het volk vol lof over hen. 14Er kwamen steeds meer mensen bij
die in de Heer geloofden, een groot aantal mannen zowel als
vrouwen, 15en ze legden zelfs zieken op draagbedden of matten
buiten op straat, in de hoop dat toch ten minste de schaduw van
Petrus, wanneer hij voorbijkwam, op een van hen zou vallen. 16Ook
vanuit de steden rondom Jeruzalem stroomden de mensen toe; ze
brachten zieken mee en mensen die door onreine geesten gekweld
werden, en allen werden genezen.
17Daarop besloten de hogepriester en zijn medestanders, de
sadduceeën, in te grijpen. Vervuld van jaloezie als ze waren, 18lieten
ze de apostelen gevangennemen en opsluiten. 19’s Nachts opende
een engel van de Heer echter de deuren van de gevangenis, bracht
hen naar buiten en zei: 20‘Ga naar de tempel en spreek daar tot het
volk over alles wat het nieuwe leven aangaat.’ 21De apostelen gaven
hieraan gehoor en gingen bij het aanbreken van de dag naar de
tempel, waar ze hun onderricht voortzetten.

Toen de hogepriester en de sadduceeën gearriveerd waren,
riepen ze het Sanhedrin bijeen, de hele raad van oudsten van de
Israëlieten, en zonden ze tempelwachters naar de gevangenis om de
apostelen te halen. 22Maar toen de wachters daar kwamen, troffen ze
hen er niet aan. Ze keerden terug om verslag uit te brengen 23en
zeiden: ‘De gevangenis was zorgvuldig afgesloten en de bewakers
stonden bij de deuren, maar nadat we die geopend hadden, troffen we
er niemand aan.’ 24Toen het hoofd van de tempelwacht en de
hogepriesters dit hoorden, vroegen ze zich vertwijfeld af wat de
gevolgen hiervan zouden zijn. 25Kort daarop kwam iemand zeggen:
‘De mannen die u gevangen hebt gezet, zijn in de tempel en
onderrichten het volk.’ 26Daarop ging het hoofd van de tempelwacht
hen met zijn wachters halen, maar zonder geweld te gebruiken, omdat
ze bang waren dat het volk hen zou stenigen.
27Ze namen de apostelen mee en leidden hen voor het
Sanhedrin. De hogepriester begon het verhoor met de
vraag: 28‘Hebben wij u niet nadrukkelijk verboden die naam nog te
gebruiken en er onderricht over te geven? En toch verspreidt u uw leer
in heel Jeruzalem en stelt u ons aansprakelijk voor de dood van die
man.’ 29Petrus en de andere apostelen antwoordden: ‘Men moet God
meer gehoorzamen dan mensen. 30De God van onze voorouders
heeft Jezus weer tot leven gewekt, nadat u Hem had vermoord door
Hem aan een kruishout te hangen. 31God heeft Hem een plaats
gegeven aan zijn rechterhand, Hem tot leidsman en redder verheven
om Israël tot inkeer te brengen en het zijn zonden te vergeven.
32Daarvan getuigen wij, en daarvan getuigt ook de heilige Geest, die
God geschonken heeft aan wie Hem gehoorzamen.’
33Toen de leden van het Sanhedrin dit hoorden, ontstaken ze in
hevige woede en besloten ze de apostelen ter dood te brengen.
34Maar toen stond een van hen op, een farizeeër die Gamaliël heette
en die als wetsleraar bij het hele volk in aanzien stond. Hij gaf
opdracht de apostelen een ogenblik naar buiten te brengen 35en zei
vervolgens: ‘Israëlieten, overweeg nog eens goed wat u van plan bent
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met deze mensen te doen. 36Immers, enige tijd geleden wierp Teudas
zich op als een man die het volk zou leiden, en ongeveer vierhonderd
mensen sloten zich bij hem aan; hij werd gedood, zijn aanhang viel
uiteen en verdween in het niets. 37Na hem was er Judas de Galileeër,
die ten tijde van de volkstelling met zijn volgelingen in opstand kwam;
ook hij ging ten onder, en al zijn volgelingen werden uiteengedreven.
38Daarom zeg ik u: houd u afzijdig van deze mensen en laat hen
begaan, want als het mensenwerk is wat ze nastreven, zal het op
niets uitlopen, 39maar als het Gods werk is, zult u niets tegen hen
kunnen uitrichten, of het zou weleens kunnen blijken dat u tegen God
strijdt.’ De leden van het Sanhedrin stemden met hem in 40en riepen
de apostelen weer binnen. Ze lieten hen geselen, bevalen hun de
naam van Jezus niet meer te gebruiken en lieten hen vrij.
41De apostelen verlieten het Sanhedrin, verheugd dat ze
waardig bevonden waren deze vernedering te ondergaan omwille van
de naam van Jezus. 42Ze bleven dagelijks onderricht geven in de
tempel of bij iemand thuis en gingen door met het verkondigen van het
goede nieuws dat Jezus de messias is.
Zingen: Gezang 304: 1 en 2 (Liedboek 1973)
1. God is getrouw, zijn plannen falen niet,
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.
Die 't heden kent, de toekomst overziet,
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen;
en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant,
volvoert zijn hand.
2. De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast,
zijn heerschappij omvat de loop der tijden;
een sterke hand, die nooit heeft misgetast,
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden;
de adem zijner lippen overmant
de tegenstand.
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Prediking: ‘Als het Gods werk is …’
Zingen: Lied 968: 1, 3 en 5
1. De ware kerk des Heren,
in Hem alleen gegrond,
geschapen Hem ter ere,
de bruid van zijn verbond,
dankt aan zijn dood het leven.
Hij is haar Bruidegom.
Want God, zo staat geschreven,
zag naar zijn dienstmaagd om.

3. Al heeft men haar geteisterd,
al wordt zij onderdrukt,
door dwalingen verbijsterd,
door strijd uiteengerukt,
de stem der martelaren
roept uit: o Heer, hoe lang?
De nacht is vol gevaren,
de morgen vol gezang.

5. Met God zijn wij verbonden,
met Vader, Zoon en Geest,
met alwie overwonnen,
alwie zijn trouw geweest.
Bewijs ons uw genade,
dan zingen wij bevrijd
de glorie van uw daden,
in tijd en eeuwigheid.
Geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 705: 1 (Ere zij aan God de Vader)
1. Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heil'ge Geest, de Trooster,
de Drieëen'ge in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drieëen'ge in zijn troon!
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Dankgebed en voorbede
Aandacht voor de collecte
Slotlied: Lied 868: 2 en 4
2. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.
4. Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend,
lof zij de hemelse liefde die over ons regent.
Denk elke dag
aan wat zijn almacht vermag,
die u met liefde bejegent.
Zegen
Zingen: Lied 415: 3
Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!
U kunt uw gaven voor de collecten aan de uitgang geven.
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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