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ZONDAGSBRIEF 21 mei 2017 
 

WELKOM 
Van harte welkom in de Lindtse kerk. Wij wensen u en jou 
een goede dienst toe. Vanmorgen vieren de Maaltijd van 
de Heer. Hierbij wordt iedereen uitgenodigd om te komen 
en deel te nemen.  
 
DE DIENST VAN VANMORGEN 
Voorganger: ds. Tineke Don 
Organist: Kees Kraaijeveld 
 
In verband met de viering van het Avondmaal wordt de 
orde van dienst hieronder in verkorte vorm opgenomen in 
de zondagsbrief. U hebt wel uw liedboek nodig 
 
ORDE VAN DIENST 
 
Orgelspel voor de dienst 
 
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. Vanmorgen mag ik U een groet brengen, 
    Gegroet en vrede van God de Eeuwige en van Jezus de  
    metgezel voor ons als gemeente van de Heilige Geest.  
g. AMEN 
 
Waarover het gaat 
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Zingen: psalm 66: 6 en 7 
 
Kyriëgebed 
 
Glorialied: 659: 1, 2, 3, 5, en 6 
 
Gebed van de zondag 
 
Eerste lezing: Jacobus 1: 21-27 
21 Wees daarom zachtmoedig en leg alle verdorvenheid 
en elk denkbaar wangedrag af. En aanvaard zo de 
boodschap die in u is geplant en die u kan redden. 22 
Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u 
gehoord hebt ook doen. 23 Want wie de boodschap hoort 
maar er niets mee doet, is net als iemand die het gezicht 
waarmee hij is geboren in de spiegel bekijkt: 24 hij ziet 
zichzelf, maar zodra hij wegloopt is hij vergeten hoe hij 
eruitzag. 25 Wie zich daarentegen spiegelt in de 
volmaakte wet die vrijheid brengt, en dat blijft doen, niet 
als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die 
ernaar handelt – hem valt geluk ten deel, juist om wat hij 
doet. 26 Wie meent dat hij God dient, terwijl hij zijn tong 
niet kan beteugelen, zit op een dwaalspoor, en heel zijn 
godsdienst is vergeefse moeite. 27 Voor God, de Vader, is 
alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen 
bijstaan in hun nood, en je in acht nemen voor de wereld 
en onberispelijk blijven. 
 
Zingen: 370 
 
Aandacht voor de kinderen 
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Tweede lezing: Johannes 16 : 23b – 30 
Maar ik verzeker jullie: wat je de Vader ook vraagt in mijn 
naam – hij zal het je geven. 24 Tot nu toe hebben jullie 
niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het 
ontvangen. Dan zal je vreugde volmaakt zijn. 
25 Ik heb jullie dit alles in beelden verteld, maar er komt 
een tijd dat ik niet meer in beelden spreek, maar jullie 
zonder omwegen over de Vader vertel. 26 Als je dan iets 
vraagt in mijn naam, hoef ik het niet meer namens jullie 
aan de Vader te vragen, 27 want de Vader zelf heeft jullie 
lief, omdat jullie mij liefhebben en geloven dat ik van God 
ben gekomen. 28 Ik ben bij de Vader vandaan gegaan en 
naar de wereld gekomen, nu verlaat ik de wereld weer en 
ga ik terug naar de Vader.’ 29 Toen zeiden de leerlingen: 
‘Ja, nu spreekt u rechtstreeks en niet in beelden. 30 Nu 
begrijpen we dat u alles weet en dat niemand u iets hoeft 
te vragen, nu geloven we dat u van God bent gekomen.’ 31 
Jezus vroeg: ‘Nu geloven jullie? 
 
Zingen: Lied 339a 
 
Preek    
 
Zingen: Lied 665 : 1, 2, 4 
 
Inzameling van gaven 
1e: project Save 
2e: kerk 
 
Zingen: Lied  834 
 
Voorbeden door diaken 
Nodiging door diaken 
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Tafelgebed 
v. De Eeuwige zal bij u zijn. 
g. DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN 
v. Verheft uw harten 
g. WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ ONZE GOD 
v. brengen wij dank aan onze Schepper 
g. HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG. 
v. U komt onze dank toe, …. 
   …. met broeders en zusters, uit oost en west, zingen wij 
   U toe … 
g. zingt: Lied 405 : 4 
 
Tafelgebed vervolg 
 
Onze Vader … 
 
Vredegroet 
Gemeenschap van brood en wijn  
Dankgebed 
 
Slotlied: Lied 418  
 
Zegen   
 
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 is er weer een kraam van Unicef in de hal van de 
kerk met producten zoals knuffels, sieraden, speelgoed en 
pennen, maar ook met veel nieuwe pakjes kaarten. Als er 
producten zijn die u graag zou willen hebben, maar al 
uitverkocht zijn, dan kan ik ze altijd voor u bestellen. De 
kinderen van Unicef hebben het zo hard nodig en die laat 
u toch niet in de steek? Alvast hartelijk dank. Arja van Die 
tel. 078-6103230 
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BLOEMENGROET 
De bloemengroet vanuit de Pietermankerk is voor dhr. K. 
Lievense, hij was gisteren jarig. Van Harte Gefeliciteerd. 
Vanuit de Lindtse Kerk zijn de bloemen voor Mevr. E. v.d. 
Sluijs-Dekker, zij verblijft tijdelijk in Zorghotel 
Ambachtstaete. 
 
KLIEDERKERK 
Op zondag 21 mei is er weer Kliederkerk. Het wordt weer 
een fijne middag in en rond De Notenbalk, Bazuinstraat 
26. Vanaf 15.45 uur is de deur open en om 16.00 uur gaan 
we van start. Met elkaar zingen, luisteren, knutselen en 
spelen we rond het thema: ‘Hoe hoor je, hoe merk je iets 
van God?’ Het wordt weer volop spelend leren voor jong 
en oud. We besluiten de middag met een maaltijd, waarbij 
de spaarpot rondgaat. Onder de speelparachute mogen 
alle kinderen horen dat God van hen houdt. Als een soort 
zegen van wind gaat het doek op en neer. Alle kinderen 
van twee tot twaalf jaar mogen meedoen. Ouders en/of 
grootouders zijn ook welkom. 
 
 
ACTIVITEITEN KOMENDE WEEK 
Maandag 22 mei, 19.15 uur (Pietermankerk): Gebedskring 
Woensdag 24 mei, 14.00 uur (Lindtse kerk): Ouderensoos 
Woensdag 24 mei, 19.00 uur: Kerkenraadsvergadering 
Woensdag 24 mei, 20.00 uur: Gezamenlijke 
kerkenraadsvergadering Lindtse kerk en Open Hofkerk 
 
Op donderdag 25 mei vieren we Hemelvaartsdag in een 
gezamenlijke dienst van Develhof, Open Hof Kerk en 
Lindtse Kerk. Ds. C. Haasnoot uit Noordwijkerhout is de 
voorganger. De dienst wordt gehouden in de Open Hof 
Kerk en begint om 9.00 uur. 
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ZOMER 2017 
Elke woensdagmiddag in juli en augustus (en misschien 
september) is de jaarlijkse Zomeropening (14.00- 16.00 
uur)We zijn op zoek naar vrijwilligers die op deze 
woensdagen gastheer/gastvrouw willen zijn. Het gaat om 
twee vrijwilligers per woensdag.  
Opgeven kan bij Frank van Dijk, tel. 610 22 04 of via 
zondagsbrief@lindtsekerk.nl  
 
 
SPELDENPRIK 
 
 

 
                                                                         

 
 
 
 
 
 
 

Haat is besmettelijk 
Liefde reinigt 

 
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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