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Thema: Maar zó was het niet, hè ? 
 
Voorganger:  Dhr. J. Lankhaar, Wijk en Aalburg 
Organist:       Jos Dekkers 
Lector:  Joke Jansen     
 
Orgelspel 
Stilte 
 
Aanvangslied: Lied 868 vers 1 en 2  Lof zij de Heer 
 
Votum en groet 
Voorganger: 
Onze hulp is in de naam van de ENE,  
die ruimte gemaakt heeft voor de lucht,  
zodat wij kunnen ademen, en voor het land,  
zodat wij daarop kunnen lopen. 
Die ENE, die altijd trouw blijft  
en die niet loslaat het werk  
dat zo liefdevol is begonnen. 
 
Gemeente: 
Daarom mogen we blij zijn en de rust en de 
vrede ervaren. 
Dit durven we zeggen, in vertrouwen  
op de onuitspreekbare naam van de ENE,  
die onze vader en moeder wil zijn,  
die zich in ons, zijn kinderen, laat zien in de 
geest van de liefde. 
Zo mag het zijn. 
 
Muziek: De kracht van uw liefde 
https://www.bing.com/videos/search?&q=de+krac
ht+van+uw+liefde&docid=608021851917342961&mi
d=E6E5D2B2F585601679C4E6E5D2B2F585601679C
4&view=detail&FORM=VDRVRV&rvsmid=7C39B7
32CEDDE4C02EF77C39B732CEDDE4C02EF7&ajax
hist=0  
 
Gebed om ontferming 
 
Zingen: Uit uw hemel zonder grenzen, lied 527 
vers 1,2,3 en 5 
 

Lezing over de wet: Jacobus 2 : 8 -13  Houd je aan 
de wet van God 
 
Uit de Bijbel in de gewone taal 
 
Doe wat God in zijn volmaakte wet van je vraagt.  
Zo staat het in de heilige boeken:  
‘Houd evenveel van de mensen om je heen als van 
jezelf’. 
Als je dat doet dan leef je goed. 
Maar als je sommige mensen betere behandelt dan 
andere mensen, doe je het verkeerd. 
Dan is duidelijk  dat je je niet aan Gods wet houdt. 
Want je moet alles doen wat in de wet staat. 
Als je zondigt tegen één regel uit de wet, zondig je 
tegen de hele wet. 
God zegt in de heilige boeken: ‘Ga niet vreemd’. 
Maar Hij zegt ook: ‘Vermoord niemand’. 
Als je je wel houdt aan de ene regel maar niet aan 
de andere, houd je je niet aan de wet. 
Spreek  dus en leef zoals God het van jullie vraagt.  
Want Hij zal jullie beoordelen.  
Hij zal kijken of je geleefd hebt volgens zijn wet, 
die vrijheid geeft. 
Als je niet goed bent voor anderen, zal God niet 
goed zijn voor jou. 
Wees dus goed voor anderen.  
Dan hoef je niet bang te zijn voor het oordeel van 
God. 
 
Zingen: Psalm 119 vers 49 en 60, 66 
 
Gebed voor de opening van de Schrift 
Kindermoment 
Zingen Samen in het licht. 
 
Zingen: Zolang wij ademhalen, lied 657  
vers 1, 3 en 4 
 
Lezing: Lucas 2 : 25 – 35 
Zingen: Lied 159 a  Nu is het woord gezegd 
 
Lezing: Johannes 2 : 23 – 3 : 1 – 13 
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Zingen: De Heer heeft mij gezien,  
lied 487  LvdK  ( oude liedboek) 
 
Overweging 
Muziek: Koninklijk kInd 
https://www.bing.com/videos/search?q=ik+ben+e
en+koninklijk+kind&docid=608007833140212484&
mid=00C127BCCF61F15F7D9F00C127BCCF61F15F7D
9F&view=detail&FORM=VIRE  
 
Wij belijden zingen ons geloof  
met lied 289 uit de Evangelische liedbundel:  ik 
geloof in God de Vader 
 
Gebeden 
Collecten 
 
Muziek: Heer wat een voorrecht 
https://www.bing.com/videos/search?q=heer+wat
+een+voorrecht+om+in+liefde+te+gaan&docid=60
8031266492459179&mid=D960A08364455A4E05DC
D960A08364455A4E05DC&view=detail&FORM=VI
RE  
 
Zegen 
Beantwoord: Ja amen ja Halleluja 
Orgelspel 
 
Collecte  
1.   Werelddiaconaat  
2. Kerk 
3. Steuncollecte kerk 

 
De collecten van deze zondag 
Werelddiaconaat, Kerk en Steun. 
De Kerk in Actie collecte voor het 
Werelddiaconaat is bestemd voor Pakistan en 
wel voor vaktraining voor jongeren.  
In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie de 
organisatie AWARD die jongeren, onder wie 
schoolverlaters, helpt met vakopleidingen en 
leningen. De organisatie begeleidt hen na hun 
opleiding bij het opzetten en uitbouwen van 
een eigen bedrijf. Ook helpt zij jongeren die 
een universitaire studie willen volgen zich 
voor te bereiden op de toelatingstest die 
daarvoor geldt. 
De organisatie wil jongeren niet alleen 
economisch zelfstandig maken; ze brengt ook 
jongeren met verschillende religieuze 
achtergronden bij elkaar, waardoor het 
onderlinge begrip toeneemt. 
 

 
 

NA DE DIENST IS ER GELEGENHEID OM MET 
ELKAAR KOFFIE , THEE OF LIMONADE TE 
DRINKEN 
 

 
 

Berichten voor de gemeente 
Op 29 januari gingen de bloemen als groet 
naar fam. A.M. Zoutewelle. 
 
Voorbeden 
Voor de diensten kunt u mij voorbeden 
doorgeven door mij te bellen (06 36422405) of 
te mailen hhoogendoorn15@gmail.com. 
 
Pastoraat 
Contactgegevens Ds. van der Linden: 
telefonisch 06 83446753; e-mail 
dsgvanderlinden@gmail.com 
 
Kerkbalans 
 
Deze week is met Kontakt onze folder 
verspreid voor de actie Kerkbalans. We willen 
met elkaar de middelen inzamelen om samen 
gemeente te kunnen zijn, nu en in de 
toekomst. Geef vandaag voor de kerk van 
morgen. In de folder hebben we laten zien 
waarvóór we uw gift vragen. We hebben ook 
verschillende manieren gegeven om bij te 
kunnen dragen. Eén daarvan is om direct uw 
jaarbijdrage over te maken via onderstaande 
QR-code of de betaallink. U kunt ook later uw 
bijdrage leveren of uw bijdrage spreiden. Geeft 
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u dit dan door aan de penningmeester, 
penningmeester@pkndebrug.nl? Dan weten 
we waar we op kunnen rekenen. Dank u wel! 

 
Of via de betaallink: 
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzo
ek/?id=4vreIVQvREGZpsfWZ6QO0Q.  
 
Wie is Jezus?  
De weken voor Pasen zijn traditioneel een tijd 
van inkeer en bezinning. Veel mensen laten 
bepaalde dingen staan – alcohol, suiker, vlees 
– of beperken de tijd die ze doorbrengen met 
televisie of social media. Dat geeft ruimte om 
van een afstandje naar ons leven te kijken en 
na te denken over vragen die er echt toe doen. 
‘Wie is Jezus?’ is zo’n vraag, en misschien nog 
belangrijker: ‘Wie is Hij voor mij en voor jou?’ 
De veertigdagentijd is een uitgelezen moment 
om stil te staan bij ons antwoord op die vraag. 
Het Bijbelgenootschap heeft een boekje 
uitgebracht met de titel: ‘Wie zeg jij dat Ik 
ben?’. Zeven weken lang lees je teksten uit het 
Oude en Nieuwe Testament, die allemaal hun 
eigen licht werpen op de vraag wie Jezus was 
en voor ons wil zijn. De korte uitleg en 
reflectievragen helpen je om op zoek te gaan 
naar je eigen antwoord op die vraag. 
Je kunt dat boekje zelf gratis bestellen via deze 
link: https://www.bijbelgenootschap.nl/lees-
de-bijbel/40dagen/. We kunnen geen stapel 
ervan bestellen om uit te delen helaas.  
Zou je daar eens op een avond over 
doorpraten met anderen? Dat kan! Elke 

woensdagavond in de Veertigdagentijd, van 22 
februari tot en met 5 april, is de kerk open om 
een uurtje met elkaar hierover te praten. Ik 
bereid de tekst van de zondag voor om er 
samen met elkaar over te praten. Doe je mee? 
We beginnen 22/2 om 19.30u. Opgeven is niet 
nodig. Elke avond is los te bezoeken. 
Meer info vind je in Kontakt. 

ds. Otto Grevink 
 
Huispaaskaars 
Ook dit jaar kunt u een huispaaskaars 
aanschaffen. Een kleine versie (25 cm. hoog) 
van de kaars die met Pasen 2023 in de kerk 
wordt gezet, met een afbeelding van het Lam 
Gods erop. 
U kunt de kaars bestellen door € 24,50 over te 
maken op rekening NL67 RABO 0373 7346 11 
tnv Gereformeerde Kerk Sprang-Capelle, met 
vermelding van uw adres. U kunt de kaars tot 
uiterlijk 17 februari 2023 bestellen. De kaars 
wordt dan voor Pasen bij u thuis bezorgd.  
Namens de Commissie Eredienst, 

Willie Verhoef 
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