
ZONDAGSBRIEF 23 oktober 2016 

 

WELKOM 
Van harte welkom in de Lindtse kerk. Een bijzonder welkom als u, als jij 

vandaag gast bent. Wij wensen u en jou een goede dienst toe.  

DE DIENST VAN VANMORGEN 
 

Voorganger Prop. dhr. B. van der Bent 
Organist Niels Martin 
Bijbellezingen Jeremia 14: 7-10 

Lucas 18: 9-14 
Liederen 33: 1 en 2 

33:4 
313: 1 en 4 
944: 1 en 3 
990: 1, 4 en 6 
1001 
425 

Inzameling van 
gaven 
 

1e: Winteractie Oost Europa 
2e: kerk 

Kindernevendienst 
Voor de kinderen van 4-12 jaar is er kindernevendienst. Zij gaan in de 

loop van de kerkdienst naar hun eigen ruimte en komen voor de zegen 

weer terug. Dan komen ook de kinderen van de oppas in de kerk zodat 

iedereen de zegen kan ontvangen.  

Votum en groet 
v:         In de Naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest 

g:         Amen. 

v:         Onze hulp is in de Naam van de Heer 

g:         Die hemel en aarde gemaakt heeft 

v:         Die trouw houdt tot in eeuwigheid 

g:         en niet loslaat wat zijn hand begon. 

v:         Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus 

onze Heer, in en door deze gemeenschap van de Heilige Geest 

g:         Amen. 

EERSTE COLLECTE: WINTERACTIE IN ALBANIË, ARMENIË, 
BULGARIJE EN MODVAVIË 
Geen werk, geen inkomen, stijgende voedsel- en energieprijzen en een 

aanstaande winter drijft veel straatarme gezinnen in voornoemde 

landen tot wanhoop: “Zullen we voldoende eten hebben om de winter 

door te komen?” Ze voelen zich volledig afhankelijk van God en de 

medemens. Stichting Mensenkinderen trekt zich het lot van deze 

gezinnen en alleenstaande ouderen aan en zorgt, met hulp van lokale 

kerkelijke vrijwilligers, voor  voedselpakketten in de vier 

wintermaanden. Eén pakket kost € 20.-, de artikelen worden ter 

plaatse gekocht. Helpt u mee middels de eerste collecte? 

NA DE DIENST 
Na de dienst ontmoeten wij u en jou graag voor een kopje koffie of thee. 

Voor de kinderen is er limonade.   

BLOEMENGROET 
De bloemen worden vandaag gebracht bij dhr. J. de Wit .Hij is 

aanstaande week jarig. Van harte gefeliciteerd. 

AGENDA  
Maandag 24 oktober, 19,15 in de Pietermankerk: Gebedskring 

Woensdag 26 oktober, 14.00 uur in de Lindtse kerk: Ouderensoos 

Woensdag 26 oktober, 20.00 uur in de Lindtse kerk: 

Kerkenraadsvergadering 

Zondag 30 oktober, 11.45 uur in de Lindtse kerk: Koffieconcert 

BIJBELLEZING: Jeremia 14: 71-14 
7 ‘HEER, al getuigen onze wandaden tegen ons, 

grijp toch in omwille van uw naam. 

Talloze malen waren wij u ontrouw, 

wij hebben tegen u gezondigd. 



8 Bron van hoop voor Israël, 

redder in tijden van nood, 

waarom bent u als een vreemdeling in dit land, 

als een reiziger die maar één nacht blijft? 

9 Waarom bent u als een radeloze man, 

als een soldaat die ons niet kan redden? 

U bent toch in ons midden, HEER, 

wij behoren u toch toe? 

Laat ons niet in de steek.’ 

10 ‘De HEER zegt over dit volk: 

Maar al te graag dwalen ze weg, 

ze sparen hun voeten niet. 

De HEER schept geen behagen meer in hen. 

Nu brengt hij hun wandaden in rekening, 

nu bestraft hij hun zonden.’ 

BIJBELLEZING: Lucas 18: 9-14 
9 Met het oog op sommigen die zichzelf rechtvaardig vinden en 

anderen minachten, vertelde hij de volgende gelijkenis. 10 ‘Twee 

mensen gingen naar de tempel om te bidden, de een was een farizeeër 

en de ander een tollenaar. 11 De farizeeër stond daar rechtop en bad bij 

zichzelf: “God, ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen, die 

roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig zijn, en dat ik ook niet ben 

als die tollenaar. 12 Ik vast tweemaal per week en draag een tiende van 

al mijn inkomsten af.” 13 De tollenaar echter bleef op een afstand staan 

en durfde niet eens zijn blik naar de hemel te richten. In plaats daarvan 

sloeg hij zich op de borst en zei: “God, wees mij zondaar genadig.” 14 Ik 

zeg jullie, hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen 

van God, maar die ander niet. Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd 

worden, maar wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden.’ 

 

 

CONTACTGEGEVENS 
Scriba: dhr. M. (Mark) Zwaan, tel. 078 8433273,  

email: scribalindtsekerk@pkn-zwijndrecht.nl 

Website: www.lindtsekerk.nl 

Kopij zondagsbrief: zondagsbrief@lindtsekerk.nl 

Zondagsbrief per e-mail ontvangen:  Meldt u dan aan via 

zondagsbrief@lindtsekerk.nl  
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