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5e zondag van de veertigdagentijd 
 
Bloemschikking 
Lezen Johannes 11 :1-4, 17-44 
Leven uit geloofsvertrouwen 
Troost beweegt de menigte om naar Bethanïe 
te gaan. Die beweging is nobel. 
Toch gebeurt er in het verhaal iets wat daar 
volkomen haaks op staat. Jezus komt niet 
om te troosten, Hij begint te praten over het 
leven. Hij schuift de dood aan de kant en 
spreekt 
over tot leven wekken. Jezus kan zo spreken 
omdat Hij zelf opstanding is. De boodschap 
van Jezus is dat niet het verleden onze 
stemming aanvoert, maar het geloof in God. 
“wie in mij gelooft zal 
leven, ook als hij sterft”.  
Het gaat hier om het leven uit 
geloofsvertrouwen. Dat je, zelfs bij 
Iedere dood, toch weer opstaat dankzij dat 
vertrouwen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kindernevendienst 
Johannes 11 : 1-44  

 
Thema: Kom!  
Lazarus, een vriend van Jezus, is gestorven.  
Jezus gaat naar hem toe en roept Lazarus  
tevoorschijn uit het graf. 
 

Voorganger:  Mv. Drs. N. G. van Ooijen,  

                        Woudrichem 

Organist:  Henk Hoogendoorn 

Lector:  Marianne Dekkers 

 

Orgelspel: 

Stilte 

Welkom en mededelingen: 

Uitleg Bloemschikking 

Zingen: Psalm 130: 1 en 2  
  
Stil gebed  
Bemoediging en groet  
Drempelgebed  

Zingen:   
Hemelhoog 429 (Kom tot de Vader): 1 en 2   
https://www.youtube.com/watch?v=UFXOanF
KZcc  
  
Leefregel  
Zingen: Lied 992: 1, 2, 3 en 4  

mailto:ottogrevink@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=UFXOanFKZcc
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 Gebed bij de opening van de bijbel  
  
Met de kinderen rondom het project ‘Verander 
je mee?’ 
Zingen: Projectlied 2023 ‘Verander je mee?’ 

[Onder het zingen van het lied gaan de 

kinderen naar hun eigen ruimte] 

 

1e schriftlezing: Romeinen 8: 8-11 door lector 
Zingen: Hemelhoog 286 (Vader, vol van vrees 
en schaamte): 1 en 2  
  
2e schriftlezing: Johannes 11: 1-8 en 17-44  
 Zingen: Lied 547: 1, 2, 4 en 5  
  
Overdenking  
  
Zingen: Lied 568a 3x zingen met de tekst:   
Daar waar liefde heerst en vrede,  
daar waar liefde heerst daar is God met ons.   
 
Kinderen komen terug van de 
kindernevendienst  
Project  
  
Gebeden   
Collecte   

Zingen: Lied 575: 1 en 2  
  
Zegenbede  
Beantwoording: Lied 415:3 

Orgelspel 

Collecten 
1e KIA 
2e Alg. onderhoud 
3e  Steuncollecte 
 
40dagentijd 2023: Uit liefde voor jou. 
Uit liefde voor jou: woorden die laten zien dat 
je voor iemand van betekenis wilt zijn. Dat 't je 
echt om die ander te doen is. Jezus heeft ons 
laten zien hoe je dat kunt doen. Hij gaf zijn 
tijd, zijn aandacht en zelfs zijn leven uit liefde 
voor mensen. Een plek die ons daaraan 
herinnert is de Tafel van de Heer, waar we 
worden opgeroepen om te delen van wat we 
ontvangen. Zo inspireert Jezus ons tot op de 
dag van vandaag. In de Veertigdagentijd geven 
we zijn liefde door: aan mensen dichtbij en ver 
weg.  
Deze keer is deze werelddiaconaatcollecte 
bestemd voor Bangladesh en wel voor het 
creëren van kansen voor jongeren. In 
Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren 
hoog. Dit komt onder meer doordat veel 
opleidingen niet aansluiten op wat de 
arbeidsmarkt vraagt. Zo is er bijvoorbeeld een 
groot tekort aan goed opgeleide vakmensen en 
worden daarvoor jongeren uit India 
aangetrokken.  
Kerk in Actie gaat samen met een lokale 
partnerorganisatie 300 jongeren naar werk 
begeleiden. Zij zullen een leer-werktraject 
volgen en krijgen daarnaast training in 
ondernemersvaardigheden, zodat zij een eigen 
bedrijf kunnen starten.  
Uw gave voor dit doel kunt u ook overmaken 
op het ibannummer van de ZWO 
NL16RABO0373709242 met vermelding van 
Bangladesh.  
De 2e collecte is bestemd voor het algemeen 
onderhoud en de 3e collecte is de 
steuncollecte.  
 
Berichten voor de gemeente 
 
Bloemen 
Op 19 maart gingen de bloemen als groet naar 
mw. C. Timmermans. 
 
Huwelijksjubileum 
Op 21 maart waren Ton en Liesbeth Metzke-
Spiering 50 jaar getrouwd. Van harte 
gefeliciteerd. 
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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  

 
 
Nieuwe avond in serie 'Wie is Jezus voor 
jou?' woensdag 29 maart 20.00u 
 
Komende woensdag hoop ik weer de serie 
'Wie is Jezus voor jou' voort te zetten na een 
weekje corona. We naderen dan langzaam 
maar zeker de ontknoping van de 
Veertigdagentijd als we het verhaal lezen 
waarin Jezus Jeruzalem binnenkomt en 
feestelijk onthaald wordt. Wij vieren dat feest 
in de kerk ook, al is het een feest met een 
rouwrandje. Palmpasen heet voluit 'Palm- en 
Passiezondag'; het lijden zit verborgen, 
onherroepelijk aangekondigd in het verhaal 
van de intocht. Maar wie is Hij dan, dat Hij als 
koning Jeruzalem wordt binnengehaald? Is het 
simpelweg een 'verkeerde verwachting' van 
het volk, die later zien dat Hij niet is wie zij 
hoopten dat Hij zou zijn, of gaat het dieper, 
en: wie is Hij dan? Praat mee op woensdag 29 
maart van 20.00-21.00u in De Brug, Heistraat 
4, Sprang-Capelle. 
 
ds. Otto Grevink 
 
Tussenstand actie Kerkbalans 2023 

Samen willen we werk maken van een 

gemeente, die geloof, hoop en liefde met 

elkaar deelt. Daarvoor is ook onze financiële 

bijdrage nodig. We hebben ons ten doel 

gesteld om €47.500 aan vaste vrijwillige 

bijdragen op te halen. Ook willen we samen 

het begrote tekort dekken van €4.367. Zo 

kunnen we financieel gezond te basis leggen 

voor de toekomst van onze gemeente. 

We zijn erg dankbaar dat we tot en met 

februari 2023 een totaalbedrag mochten 

ontvangen van €17.631,10 (37% van de 

begrote VVB). Alle gevers heel hartelijk dank!  

Wilt u vandaag nog geven voor de kerk van 

morgen? Maak dan uw bijdrage over op 

rekeningnummer NL 67 RABO 0373 7346 11 

t.n.v. Gereformeerde Kerk 

Sprang-Capelle o.v.v. VVB 

2023 of via iDeal door deze 

QR-code te scannen:  

of via deze betaallink. Wilt u 

structureel onze gemeente steunen en 

zekerheid bieden, dan is een periodieke gift 

(een vast jaarlijks bedrag de komende vijf jaar, 

volledig aftrekbaar) wellicht iets voor u. Neem 

daarvoor contact op met onze 

penningmeester, Johan de Bont: 

penningmeester@pkndebrug.nl.  

Dank u wel! 

 

VERHUUR PASTORIE 

 
Per 1 juni komt de pastorie opnieuw in 
de verhuur mocht u eventueel interesse 
hebben of iemand weten die interesse 
heeft kunt u contact opnemen met : 

Jan Korver. 06-22382645 
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