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Voorganger: Mw. Ds. A. C. van Alphen-   
                        Keijser,  Haastrecht 
Organist:  Jos Dekkers 
 
Orgelspel 
Stilte 
 
Welkom 
Aanvangslied: Lied 119 vers 3 en 14  
 
Stilgebed, bemoediging en groet 
Klein Gloria 
 
Gebed van verootmoediging met woorden van 
genade daarin verwerkt 
Zingen: Lied 755 vers 1 en 2 
 
Leefregel 
Zingen: Psalm 119 vers 63  
 
Uitleg thema 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Schriftlezing: Gedeelten uit Spreuken  
Spreuken 11 vers 12 en 13 
Spreuken 13 vers 2 en 3 
Spreuken 15 vers 1 en 2 en dan vers 7 
Spreuken 17 vers 27 
 
Zingen:  Bewerkte tekst van Lied 389 
Evangelische liedbundel of Lied 94 Geroepen 
om te zingen  
 
Handen heb je om te geven van je eigen 
overvloed. 
En een hart om te vergeven wat een ander jou 
misdoet. 
 
Refrein: 

Open je oren om te horen, 
Open je hart voor iedereen. 

 
1. Monden heb je om te spreken 

Tot geluk van allemens 
Woorden die vervreemding breken 
Wat je brengt voorbij de grens 
 
Open je oren om te horen 
Open je mond tot waar geluk 
 

2. Monden heb je om te zwijgen 

Tot geluk van allekind 
Stilte die je doet ontstijgen 
Aan de pijn van ziende blind 
 
Open je oren om te horen 
Open je mond tot waar geluk 
 

3. Monden zijn er om te helen 

Tot geluk van al wie leeft 
Talen zonder vooroordelen 
Waar de liefde heerst en geeft. 
 
Open je oren om te horen 
Open je mond tot waar geluk 
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Schriftlezing: Fil. 4 vers 8-9  
Zingen: Lied 838 vers 1 en 3 
 
Overdenking 
Zingen: Lied 114 Evangelische liedbundel vers 
1,2,3,5 en 6 
 
1. Als ik in gedachten sta 
bij het kruis van Golgotha, 
als ik hoor wat Jezus sprak, 
voor zijn oog aan 't kruishout brak, 
 
2. Hoe nog stervende zijn mond 
troost voor vriend en moeder vond, 
weet ik: "Hij vergeet ons niet, 
schoon Hij stervend ons verliet." 
 
3. Hoor ik dan, hoe Jezus bad 
voor wie Hem gekruisigd had, 
'k weet dan: "Bij de Heiland is 
ook voor mij vergiffenis." 
 
5. Hoor ik, hoe Hij klaagde, dat 
Hem zijn God verlaten had, 
'k weet dan, wat mij ook ontvall', 
God mij nooit verlaten zal! 
 
6. Hoor ik, hoe Hij riep: "Mij dorst!" 
dan roep ik: "O Levensvorst, 
Gij, Gij naamt de bitt're dronk, 
die deez' aard verzoening schonk!" 
 
Dankgebed, stilgebed, Onze Vader  
 
Collecte 
 
Slotlied: Ga met ons mee op onze levensweg  
   Melodie:  Lied 247  
 
1. Ga met ons mee op onze levensweg. 

Blijf met wat U aan ons heeft toegezegd  
aan liefde en genade ons nabij.  
Sta in wat moeilijk is aan onze zij.  

 
2. Ga met ons mee op heel ons levenspad. 

Leg in ons hart steeds het vertrouwen dat 
U met ons gaat, – ook als wij U niet zien. 
Sla dan Uw armen om ons heen als Vriend 

  
3. Ga met ons mee, ons hele leven lang. 

Als een bemoediging wanneer wij bang 

en moegestreden onze wegen gaan. 
Kom dan beschermend, helpend naast ons 
staan. 

 
4. Ga met ons mee als bron van  levenskracht, 

als liefde die in onze harten lacht, 
als inspiratie voor geloof en moed 
die ons steeds weer ten volle leven doet. 

 
Zegen 
 
Beantwoord met gezongen ‘Ja, amen ja, 
halleluja’. 
 
Collecten  
1- ZOA   
2- Exploitatie 
 
 
Collecten: 
De eerste collecte is bestemd voor de ZOA. ZOA 
staat voor "van noodhulp naar wederopbouw". 
Zo is ZOA aanwezig in Oekraine om ter plaatse 
hulp te verlenen, maar ook in landen als Jemen, 
Zuid-Soedan en DR Congo. Dat zijn de zogeheten 
"vergeten oorlogen", waar mensen al vele jaren 
gebukt gaan onder de gevolgen van gewelddadige 
conflicten en burgeroorlog. 
En dan is daar ook nog de "stille oorlog"; namelijk 
het gevecht tegen klimaatverandering. Steeds 
sterker en vaker zien zij de strijd die mensen 
moeten voeren tegen de gevolgen van 
klimaatverandering. Regens die eerst uitblijven, 
maar dan ineens met te grote hoeveelheden uit de 
hemel komen; meer cyclonen die veel kapot 
maken, of enorme droogte, soms jaren achtereen. 
Het leidt tot honger en onzekerheid over de 
toekomst, met gedwongen migratie als gevolg. Als 
ZOA zet men zich volop in om deze mensen te 
helpen beter bestand te zijn tegen 
klimaatverandering. Men roept op samen de strijd 
aan te binden tegen klimaatverandering en samen 
om te zien naar Gods schepping.  
U kunt uw gave ook overmaken op het 
ibannummer van de ZWO 
NL16RABO0373709242 met vermelding van 
ZOA. 
De tweede collecte is bestemd voor de exploitatie 
van onze kerk. 
 
Berichten voor de gemeente 
Op 14 augustus gingen de bloemen als groet naar 
Jan de Gruijter als dank voor zijn inzet voor de 
geloofsgesprekken en de dienst daarover.  
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Huwelijksjubileum 
Op 17 augustus waren Jan en Maaike van Wijk-
Buisman 55 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd. 
 
Voorbeden 
Voor de diensten kunt u mij voorbeden doorgeven 
door mij te bellen (06 36422405) of te 
mailen hhoogendoorn15@gmail.com. 
 
Pastoraat 
Om elkaar te ondersteunen bij ziekte of behoefte 
aan contact kunt u dat aan mij doorgeven. Graag 
met uw telefoonnummer voor het geval we dat 
niet kennen. Dan kan het worden doorgegeven aan 
uw contactpersoon. 
Henk Hoogendoorn 
 
Huiskamerbijeenkomsten ‘Kerk 2035’ 
We gaan nog 3 huiskamerbijeenkomsten houden 
om zoveel mogelijk gemeenteleden te kunnen 
horen over de toekomst van onze kerk. Iedereen is 
uitgenodigd om naar één van de avonden te 
komen. Het is dus geen reeks die je helemaal moet 
volgen. Voor iedereen 1 avond. We hebben ze 
verspreid over de maanden juli en augustus, zodat 
iedereen wel 1 keer thuis zal zijn.  
Waarom bij mensen thuis? We willen u/jullie 
opzoeken, u en jullie ontvangen in onze eigen 
huizen, dicht in de buurt. Het zijn ontspannen 
avonden. Geen scherpe discussies, maar luisteren 
naar en praten met elkaar. We zijn benieuwd naar 
jouw en uw verhaal. We willen graag horen wat uw 
en jouw tops en tips zijn, of wat je hoopt voor de 
kerk, of mist. Omdat sommigen misschien liever 
naar de kerk komen, hebben we ook één 
bijeenkomst in de kerk extra gepland. 
 
De bijeenkomsten worden nog gehouden op: 
Dinsdag 23 augustus, bij Armando Lagrouw:  
 
Donderdag 25 augustus, in kerk De Brug: Heistraat 
4 Sprang-Capelle 
 
Maandag 29 augustus, bij Laura Smetsers:  

Telkens om 20.00u. 
 
Opgeven is noodzakelijk voor de gastvrouwen en -
heren. Geef u/jou op bij mij: 
ottogrevink@gmail.com of 06-30565951 of op de 
lijsten in de kerk. 
Hoe gaat het hierna verder? We gaan de oogst van 
de huiskamerbijeenkomsten in de eerste week van 
september bespreken en daarna voorleggen aan de 
kerkenraad op 19 september. Ondertussen doen 
we vanuit de kerkenraad voorbereidend werk om 
daarna zo snel mogelijk met een profielschets bij u 
te komen en het beroepingstraject in gang te 
kunnen zetten. 
Een aantal mensen in de regiegroep en de 
gemeente lezen mee met het boek Samen Jong. 
Mijn preken gaan daar de komende maanden ook 
over. De eerste over ‘prioriteit geven aan jonge 
generaties’ kun je terugkijken in deze video.  
 
Boekenkast 
Er staat inmiddels een boekenkast in de hal naast 
de kapstok. 
U kunt hier boeken uitzoeken en meenemen naar 
huis. 
De boeken hoeven niet teruggebracht te worden, 
want we hebben nog veel meer boeken. 
Veel leesplezier. 
  
Gr. Dieter en Marjanne 
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