
ZONDAGSBRIEF 15 januari 2017 
 

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 62:1-5 
Johannes 2:1-11 

Liederen 66: 1, 5 en 7 
215: 1, 2, 6 en 7 
654: 1, 4, en 6 
96: 1, 6 en 7 
195 (Klein gloria) 
340b (Geloofsbelijdenis) 
360: 1, 3 en 6 
210:3 
362 

Inzameling van 
gaven 
 

1e: Diaconie – Oecumene 
2e: Kerkbeheer 
 

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 

  



Vraag aan gemeente na herbevestiging ambtsdragers 
vg.:  Gemeente van de Lindtse Kerk, nu deze mensen opnieuw in 

hun ambt bevestigd zijn of hun ambt voortzetten, belooft u hen te 

omringen met uw medeleven, hen te dragen in uw gebeden en met 

hen mee te werken in de dienst aan onze Heer?  

Wat is daarop uw antwoord: 

Gem.:  Ja, van harte. 

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.  

Bijbellezing: Jesaja 62: 1-5 
1 Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, omwille van Jeruzalem ben  

ik niet stil, totdat het licht van haar gerechtigheid daagt en de fakkel 

van haar redding brandt. 2 Alle volken zullen je gerechtigheid zien,  

alle koningen je majesteit. Men zal je noemen bij een nieuwe naam 

die de HEER zelf heeft bepaald. 3 Je zult een schitterende kroon zijn 

in de hand van de HEER, een koninklijke tulband in de hand van je 

God. 4 Men noemt je niet langer Verlatene en je land niet langer 

Troosteloos oord, maar je zult heten Mijn verlangen en je land Mijn 

bruid. Want de HEER verlangt naar jou en je land wordt ten 

huwelijk genomen. 5 Zoals een jongeman een meisje tot vrouw 

neemt, zo zullen jouw zonen jou ten huwelijk nemen, en zoals de 

bruidegom zich verheugt over zijn bruid, zo zal je God zich over jou 

verheugen. 

Bijbellezing:  Johannes 2:1-11 
21 Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De 

moeder van Jezus was er, 2 en ook Jezus en zijn leerlingen waren op 

de bruiloft uitgenodigd. 3 Toen de wijn bijna op was, zei de moeder 



van Jezus tegen hem: ‘Ze hebben geen wijn meer.’ 4 ‘Wat wilt u van 

me?’ zei Jezus. ‘Mijn tijd is nog niet gekomen.’ 5 Daarop sprak zijn 

moeder de bedienden aan: ‘Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook 

is.’ 6 Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel zes stenen 

watervaten, elk met een inhoud van twee à drie metrete. 7 Jezus zei 

tegen de bedienden: ‘Vul de vaten met water.’ Ze vulden ze tot de 

rand. 8 Toen zei hij: ‘Schep er nu wat uit, en breng dat naar de 

ceremoniemeester.’ Dat deden ze. 9 En toen de ceremoniemeester 

het water dat wijn geworden was, proefde – hij wist niet waar die 

vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden 

wisten het wel – riep hij de bruidegom 10 en zei tegen hem: 

‘Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken 

zijn de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard!’ 11 

Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste wonderteken; 

hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem. 

1e collecte: Oecumene 
De Protestantse Kerk vindt het belangrijk samen te werken met 

kerken in Nederland en in het buitenland. Daarom maakt zij deel uit 

van organisaties zoals de Wereldraad van Kerken, en in Nederland 

van de Raad van Kerken, die een belangrijke gesprekspartner is 

voor de overheid over actuele thema’s als sociale samenhang en 

zorg voor kwetsbare mensen. De Protestantse Kerk steunt meer 

initiatieven die bijdragen aan verzoening en verbinding, zoals SKIN, 

een landelijke vereniging van internationale en migrantenkerken. 

Met uw bijdrage aan de collecte maakt u deze oecumenische 

activiteiten mogelijk. 

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 gebracht bij mw. M. Bax-Dubbelman. 

ACTIVITEITEN KOMENDE WEEK 
Maandag 16 januari, 19.30: verkoop collectebonen 

Woensdag 18 januari, 14.00 uur: ouderensoos 

Woensdag 18 januari, 20.00 uur: Hemelse Muziek 

Een avond vol muziek uit de Russische Orthodoxe kerk in een met 

kaarsen verlichte Lindtse kerk.  

SPELDENPRIK 
Op 31 oktober 2017 is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 

95 stellingen vastspijkerde aan de deur van de slotkerk te 

Wittenberg. Het  komende jaar, waarin we als kerk stilstaan bij ‘500 

jaar protestant’, plaatsen we hier elke week een “speldenprik” . 

Deze speldenprikken zijn, zoals het woord al zegt, scherp en 

nodigen ons uit tot nadenken en gesprek… 

Heerlijk, hoe Jezus in zijn tijd de Farizeeën 

ervan langs gaf; jammer dat zulke mensen 

nu niet meer bestaan. 

 

 

 

CONTACTGEGEVENS 
Scriba: mw. Jannie Zwep-Versteeg , tel. 078 6122621,  

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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