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ZONDAGSBRIEF jaargang 21 nr. 1069 zondag 21 november 2021
Laatste zondag kerkelijk jaar – Christus Koning
Kerkdienst
10.00 uur
Voorbereiding als de klok luidt bereiden kerkenraad en
gemeente zich voor op de dienst
Voorganger
ds. F.A. Wiersma
Lektor
mevr. Ina Bilman
Organist
dhr. Iassen Raykov
Koster
dhr. Henry Kleine Wiecherink
DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Het is stil in de kerk
Welkom door de ouderling
Intochtslied Lied 280 “de wolk gebeden” (staande)
Moment van stilte
Bemoediging

Drempelgebed

Psalm van de zondag Lied 68: 1, 2 en 7 “op de wolken”
Smeekgebed
v: ………. O Heer, hoor ons gebed en laat ons geroep tot U komen:

Glorialied Lied 655: 1, 2 en 3 “wolk en vuur”
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DIENST VAN DE SCHRIFT
De groet
v: De Heer zal bij u zijn!
a: DE HEER ZAL U BEWAREN!
Gebed van de zondag
Eerste lezing uit de Profeten: Sefanja 1: 14-18
Nabij is de grote dag van de ENE, nabij is hij en nadert snel, het geluid van
de dag van de ENE is bitter, daar zal een held schreeuwen! Die dag zal een
dag van verbolgenheid zijn, een dag van angst en benauwdheid, een dag
van vernietiging en vernieling, een dag van duisternis en donkerte, een dag
van wolken en dichte donkerheid, een dag van bazuingeschal en
geschreeuw over de versterkte steden en de hoge kantélen. Ik zal de mensen
beklemmen, zodat ze rondgaan als blinden, omdat zij tegen de ENE hebben
gezondigd, hun bloed wordt uitgestort als stof, hun lichamen als drek. Zelfs
hun zilver en hun goud kan hen niet redden op de dag der verbolgenheid van
de ENE. Door het vuur van zijn hartstocht zal heel de aarde worden verteerd;
want hij zal vernietiging brengen en spoedig een einde maken aan alle
bewoners van de aarde.

Zingen Lied 462 “ooit een dag van vrede?”
Tweede lezing uit de Apoclyps 1: 1-8
Openbaring van Jezus Christus die hem is geschonken door God om aan
zijn knechten te tonen "wat spoedig moet geschieden" [Daniël 2: 28] en die
hij te kennen heeft gegeven, door de zending van zijn engel, aan zijn knecht
Johannes. Deze heeft getuigd het Woord van God en het getuigenis van
Jezus Christus, al wat hij heeft aanschouwd. Welgelukzalig die leest en zij
die horen de woorden van de profetie, en die bewaren, wat daarin
geschreven is, want de tijd is nabij.
Johannes, aan de zeven gemeenten in Azië: genade voor jullie en vrede, van
hem die is en die was en die zal komen en van de zeven geesten voor zijn
troon, en van Jezus Christus, de getuige, de getrouwe, de eerstgeborene van
de doden, en de overste van de koningen van de aarde.
Aan hem, die ons liefheeft en die ons verlost van onze zonden door zijn bloed
en die ons heeft gemaakt tot een koningschap, priesters voor God en onze
Vader, – aan hem de heerlijkheid en de kracht in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
"Zie, hij komt met de wolken" [Daniël 7: 13] en zien zullen hem alle ogen,
ook zij die hem hebben doorstoken en alle stammen van het land zullen over
hem weeklagen: ja, amen. Ik ben de Alfa en de Omega, zegt de Heer, de
God die is, en die was, en die zal komen: de Albeheerser!

Zingen Lied 526: 4 ”de koning op de wolken”
Evangelielezing Marcus 13: 14-30
Maar wanneer jullie “de gruwel der verwoesting” [Daniël 12: 11] zien staan
waar het niet moet – laat hij die het leest het begrijpen – laten die in Judea
zijn, vluchten naar de bergen.
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Laat wie op het dak is, niet afdalen; niet naar binnen gaan om iets uit zijn
huis mee te nemen. Laat wie op de akker is, zich niet omkeren naar wat
achter hem is om zijn kleren mee te nemen.
Wee echter wie zwanger zijn en wie zogen in die dagen. Bidt maar dat het
niet geschiedt in de winter. Want die dagen zullen “een verdrukking zijn zoals
er niet is geschied vanaf het begin van de schepping” [Daniël 12: 1] die God
heeft geschapen, tot nu toe, en die ook niet meer zal geschieden. Indien de
HEER de dagen niet zou bekorten, geen vlees zou gered worden.
Maar terwille van de uitverkorenen die hij heeft uitverkoren, zal hij de dagen
bekorten. Indien iemand tegen jullie zegt: “Zie hier, de gezalfde, zie daar”,
vertrouwt het niet. Want pseudo-gezalfden en pseudo-profeten zullen
opstaan. Zij zullen tekenen en wonderen doen om, indien mogelijk, de
uitverkorenen te misleiden.
Maar jullie, kijk uit: ik heb jullie alles van tevoren gezegd. Maar in die dagen,
na die verdrukking zal “de zon verduisterd worden en de maan zal haar
schijnsel niet meer geven”, [Jesaja 13: 10] en “de sterren zullen uit de hemel
vallen, de machten in de hemelen” [Jesaja 34: 4] zullen beven. Dan zullen zij
zien “de zoon van de mens, komend in de wolken met veel macht en
heerlijkheid”. [Daniël 7: 13]. Dan zal hij de engelen uitzenden. Hij zal de
uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van “het uiterste der
aarde” [Deuteronomium 30: 4] tot het uiterste van de hemel.

Lofprijzing 339b

Uitleg en verkondiging
Orgelspel
Zingen Lied 825: 1, 2, 6 en 7 “niet in tempels”
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed
Voorbeden en gebed in stilte steeds besloten met:
v: Wij bidden U samen:
a: Heer, ontferm U!
a: Onze Vader……….
Mededelingen door diaken

4

Toelichting bij de collecte
De collecte is – in verband met het coronavirus - bij de uitgang in de hal van
de kerk. In het offerblok – bij de uitgang in de hal aan uw linkerkant - kunt
u uw bijdrage geven voor de instandhouding van de Stiftsgemeente. In
het collectemandje kunnen de diaconale gaven voor het Project Barodia
India gegeven worden dat de diaconie sinds 2018 steunt. Het gaat om het
‘scholenproject Barodia’. De stichting Barodia biedt onderwijs aan kansarme
kinderen in en rondom het dorp Barodia in Rajasthan in India. Hierbij krijgen
meisjes en ‘untouchables’ (kinderen uit kasteloze gezinnen) voorrang. Naast
onderwijs richt de stichting zich ook op het faciliteren van primaire (medische)
zorg. Andere voorbeelden zijn: aanschaf van wintertruien, sportmateriaal,
computers, aanleg en inrichting van schoolbibliotheek, een cricketveld en
een voedzaam dagelijks ontbijt. Het project is gesticht door mevrouw Nelleke
Den Braven (Stift), samen met Phool Mali. Met uw hulp kan de diaconie
regelmatig een bedrag aan de stichting overmaken.
Het collectegeld kan ook overgemaakt worden
op rekeningnummer NL33 RABO 0156 8035 50
ten name van het college van kerkrentmeesters
met vermelding van ‘collectebijdrage 21
november 2021’ of door middel van de hierbij
afgebeelde QR-code (€ 2,50). De helft van de
bijdrage is dan voor de instandhouding van de
Stiftsgemeente en de andere helft voor het
Project Barodia India.

DE AFSLUITING
Slotlied Lied 769: 1, 2 en 5 “voorhang van de wolken” (staande)
Zegen
v: ………………

De collecte is bij de uitgang in de hal van de kerk
Koffie drinken
Na afloop van deze dienst is iedereen van harte welkom om
gezamenlijk koffie, thee of limonade te komen drinken in de
Stiftsschool.
Zondag 28 november 2021 – 1e Adventszondag – is dominee
J.D. Vedders-Dekker de voorganger tijdens de dienst in de Stiftskerk. De
diaconale collecte is dan bestemd voor het Liliane Fonds.
Stiftsconcert
Zondag 28 november 2021 om 15.30 uur is er een Stiftsconcert in de
Stiftskerk met sopraan Johannette Zomer begeleid door viola da gamba en
theorbe. Kerk open: 15.00 uur.

