
ZONDAGSBRIEF 4 december 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 Ds. Tineke Don 
Organist Wim de Korver 

Bijbellezingen Jesaja 11:1-10 
Matteüs 3:1-12 

Liederen 80: 1 en 2 
Kaarsenlied 
301H (als antwoord op Kyriëgebed) 
463: 1, 2, 6, 7 en 8 
Projectlied 
473: 1 en 3 
332 (2x) 
158A 
367-E (als responsie op de gebeden) 
456B: 1,2, 5, 6, en 7 

Inzameling van 
gaven 
 

 
 

Openingswoorden 
v: We zijn hier bij elkaar omdat we geloven in God, de Ene, in Jezus 

     die ons voorgaat en in de Heilige Geest, die ons samenbindt 

g: AMEN 

v: Wij vertrouwen op hulp van God die ons geschapen heeft,  

g: DIE OOK HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 

v:Gegroet en vrede van God de Eeuwige en van Jezus de metgezel                         

     voor ons als gemeente van de Heilige Geest. 

g: AMEN 

 

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.  

Projectlied 
1. Een ster laat mensen weten: de nacht gaat snel voorbij 

    God zal ons niet vergeten, Hij houdt van jou en mij. 

2. Uit diepte, kou en donker brengt Hij je naar het licht. 

    Een nieuw begin, een wonder. Dat is een vergezicht. 

NA DE DIENST 

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

Voor de kinderen is er limonade.  Vandaag staat Arja van Die er met 

mooie Unicef (kerst) cadeaus en kerstkaarten.  

BLOEMENGROET 
De bloemen gaan met felicitaties naar mw. C.E. Kruithof-de Steur. Zij 

was afgelopen week jarig 

ACTIVITEITEN KOMENDE WEEK 
Dinsdag 6 december, 20.00 uur in de Pietermankerk: Meditatiekring 

Woensdag 7 december, 14.00 uur in de Lindts kerk: Ouderensoos 

Bijbellezing: Jesaja 11: 1-10 
1 Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een scheut van zijn 

wortels komt tot bloei. 2 De geest van de HEER zal op hem rusten: een 

geest van wijsheid en inzicht, een geest van kracht en verstandig beleid, 

een geest van kennis en ontzag voor de HEER.3 Hij ademt ontzag voor 

de HEER; zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn, noch grondt hij 

zijn vonnis op geruchten.4 Over de zwakken velt hij een rechtvaardig 

oordeel, de armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis. Hij tuchtigt de 

aarde met de gesel van zijn mond, met de adem van zijn lippen doodt 

hij de schuldigen. 5 Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn 

lendenen en trouw als een gordel om zijn heupen. 6 Dan zal een wolf 



zich neerleggen naast een lam, een panter vlijt zich bij een bokje neer; 

kalf en leeuw zullen samen weiden en een kleine jongen zal ze hoeden. 

7 Een koe en een beer grazen samen, hun jongen liggen bijeen; een 

leeuw en een rund eten beide stro. 8 Bij het hol van een adder speelt 

een zuigeling, een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang. 

9 Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg. 

Want kennis van de HEER vervult de aarde, zoals het water de bodem 

van de zee bedekt. 10 Op die dag zal de telg van Isaï als een vaandel 

voor alle volken staan. Dan zullen de volken hem zoeken en zijn 

woonplaats zal schitterend zijn. 

Bijbellezing: Matteüs 3: 1-12 
1 In die tijd trad Johannes de Doper op in de woestijn van Judea. Hij 

verkondigde: 2 ‘Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is 

nabij!’ 3 Dit was de man over wie de profeet Jesaja sprak toen hij zei: 

‘Luid klinkt een stem in de woestijn: “Maak de weg van de Heer gereed, 

maak recht zijn paden.”’ 4 Johannes droeg een ruwe mantel van 

kameelhaar met een leren gordel; hij voedde zich met sprinkhanen en 

wilde honing. 5 Uit Jeruzalem, uit heel Judea en uit de omgeving van de 

Jordaan stroomden de mensen toe, 6 en ze lieten zich door hem dopen 

in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden. 7 Toen hij zag 

dat veel farizeeën en sadduceeën op zijn doop afkwamen, zei hij tegen 

hen: ‘Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor 

het komende oordeel? 8 Breng liever vruchten voort die een nieuw 

leven waardig zijn, 9 en denk niet dat je bij jezelf kunt zeggen: Wij 

hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie: God kan uit deze stenen 

kinderen van Abraham verwekken! 10 De bijl ligt al aan de wortel van 

de boom: iedere boom die geen goede vrucht draagt, wordt omgehakt 

en in het vuur geworpen. 11 Ik doop jullie met water ten teken van 

jullie nieuwe leven, maar na mij komt iemand die meer vermag dan ik; 

ik ben zelfs niet goed genoeg om zijn sandalen voor hem te dragen. Hij 

zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur; 12 hij houdt de wan 

in zijn hand, hij zal zijn dorsvloer reinigen en zijn graan in de schuur 

bijeenbrengen, maar het kaf zal hij verbranden in onblusbaar vuur.’ 

Meditatiekring 
Samen stil zijn, samen mediteren gaat beter dan alleen. De laatste keer 

dat we als mediatiekring bij elkaar waren, stelden we dat met elkaar 

vast. En we maken graag ruimte in de kring voor wie het ook eens wil 

proberen: drie kwartier stil zijn, mediteren, na een korte inleidende 

tekst en onderbroken door een kort stukje muziek en een gebed. 

Heilzaam, zeggen de deelnemers. U bent welkom op de eerste dinsdag 

van elke maand in de Pietermankerk. De eerstvolgende keer: 6 

december. We beginnen om 20.00 uur.  ds. Sjoerd Zwaan 

Vooruitblik op Kerst 
Zondag 18 december: Koffieconcert met Laurens Kamerkoor (11.15 

uur) 

Zaterdag 24 december: Jingle Bells: lampionoptocht (18.00 uur) 

Zaterdag 24 december: Jingle Bells: zingen bij de kerstboom (18.40 

uur) 

Zaterdag 24 december: Kerstavonddienst (19.30 uur) 

Zondag 25 december: Kerstochtenddienst (10.00 uur) 

 

“Eerst schiep God Adam. Daarna Eva,  

zodat Hij iemand had om mee te praten” 

 

 

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 

 

SPELDENPRIK 
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KAARSENLIED – 2E ADVENT 
 

 


