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ZONDAGSBRIEF 10 JULI 2022
WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

Voorganger: Mevr. Drs. J. Weigand-Timmer,
Ermelo
Organist:
Jos Dekkers
Lector:
Marjanne Dekkers

Voorstellen
U kunt uw voorbeden aan mij doorgeven voor
of tijdens de dienst via whatsapp Op 0653449021
Orgelspel
Stilte
Psalm 92: 1, 2, 7 en 8
Stil Gebed
Bemoediging en groet
Gebed van toenadering
Genadeverkondiging
Glorialied 305: 1-3
Lezing van de leefregel
Lied 313: 1, 2 En 5

Schriftlezing ot
Deuteronomium 30:9-14
9

De HEER, uw God, zal u voorspoed geven in alles
wat u onderneemt, u kinderrijk maken en uw vee
en uw land vruchtbaar maken. Hij zal er weer
vreugde in vinden om u te zegenen, zoals
voorheen bij uw voorouders. 10Want u toont
de HEER, uw God, dan uw gehoorzaamheid door
de geboden en bepalingen in dit wetboek in acht
te nemen, en u wilt Hem weer met hart en ziel
toebehoren.
11

De geboden die ik u vandaag heb gegeven, zijn
niet te zwaar voor u en liggen niet buiten uw
bereik. 12Ze zijn niet in de hemel, dus u hoeft niet
te zeggen: “Wie stijgt voor ons op naar de hemel
om ze daar te halen en ze ons bekend te maken,
zodat wij ernaar kunnen handelen?” 13Ook zijn ze
niet aan de overkant van de zee, dus u hoeft niet te
zeggen: “Wie steekt de zee voor ons over om ze
daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat wij
ernaar kunnen handelen?” 14Nee, die geboden zijn
heel dicht bij u, in uw mond en in uw hart; u kunt
ze volbrengen.

Lied 316: 1 - 4
Dienst rondom het woord
Gebed bij de opening van het woord
Kindermoment
Lied

Schriftlezingen nt
Kolossenzen 1: 1-14
1

Van Paulus, door Gods wil apostel van Christus
Jezus, en van onze broeder Timoteüs. 2Aan de
heiligen in Kolosse, onze gelovige broeders en
zusters, die één zijn met Christus. Genade zij u en
vrede van God, onze Vader.
3

In al onze gebeden danken wij God, de Vader van
onze Heer Jezus Christus, voor u, 4want we hebben
over uw geloof in Christus Jezus gehoord en over
uw liefde voor alle heiligen; 5beide komen voort uit
de hoop op wat in de hemel voor u klaarligt.
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Daarover hebt u gehoord toen aan u de waarheid
verkondigd werd en het evangelie 6u bereikte.
Overal in de wereld draagt het vrucht en groeit
het, ook bij u, vanaf de dag dat u over Gods genade
hoorde en de ware betekenis ervan begreep. 7Onze
geliefde medewerker Epafras, die zich als trouw
dienaar van Christus voor u inzet, heeft u daarin
onderwezen. 8En hij heeft ons verteld over de
liefde die de Geest in u opwekt.
9

Daarom bidden wij onophoudelijk voor u, vanaf
de dag dat we dat gehoord hebben. We vragen dat
u Gods wil ten volle mag leren kennen door de
wijsheid en het inzicht die zijn Geest u
schenkt. 10Dan zult u leven zoals het past
tegenover de Heer, Hem volkomen welgevallig. U
zult vrucht dragen door al het goede dat u doet,
uw kennis van God zal groeien 11en u zult door zijn
luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles
vol te houden en alles te verdragen.
12

Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij
stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle
heiligen wacht in het licht. 13Hij heeft ons gered uit
de macht van de duisternis en ons overgebracht
naar het rijk van zijn geliefde Zoon, 14die ons de
verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze
zonden.

wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen
rijdier en bracht hem naar een logement, waar hij
voor hem zorgde. 35De volgende morgen gaf hij
twee denarie aan de eigenaar en zei: “Zorg voor
hem, en als u meer kosten moet maken, zal ik u
die op mijn terugreis vergoeden.” 36Wie van deze
drie is volgens u de naaste geworden van het
slachtoffer van de rovers?’ 37De wetgeleerde zei:
‘De man die hem barmhartigheid heeft betoond.’
Toen zei Jezus tegen hem: ‘Doet u dan voortaan
net zo.’

Lied 320: 1, 2 en 4

Verkondiging
Thema: Doen of laten?
Lied 841: 1 en 2

Dienst van de gebeden en gaven
U kunt uw voorbeden aan mij doorgeven voor
of tijdens de dienst via Whatsapp op 0653449021
Inzameling van gaven
berichten voor de gemeente
Slotlied 418: 2, 3 en 4

Lucas 10:(21)25-37
25

Er kwam een wetgeleerde die Hem op de proef
wilde stellen. Hij vroeg: ‘Meester, wat moet ik
doen om deel te krijgen aan het eeuwige
leven?’ 26Jezus antwoordde: ‘Wat staat er in de wet
geschreven? Wat leest u daar?’ 27De wetgeleerde
antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel
uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht
en met heel uw verstand, en uw naaste als
uzelf.’ 28‘U hebt juist geantwoord,’ zei Jezus tegen
hem. ‘Doe dat en u zult leven.’ 29Maar de
wetgeleerde wilde zijn gelijk halen en vroeg aan
Jezus: ‘Wie is mijn naaste?’ 30Toen vertelde Jezus
hem het volgende: ‘Er was eens iemand die van
Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd
overvallen door rovers, die hem zijn kleren
uittrokken, hem mishandelden en hem daarna
halfdood achterlieten. 31Toevallig kwam er een
priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag
liggen, liep hij met een boog om hem heen. 32Er
kwam ook een Leviet langs, maar bij het zien van
het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem
heen. 33Een Samaritaan echter, die op reis was,
kreeg medelijden toen hij hem zag. 34Hij ging naar
de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn

Wegzending en zegen
Beantwoord met gezongen ‘Ja, amen ja,
halleluja’.
Collecten
1-St. ‘De Strohalm’ Waalwijk
2-Alg. onderhoud
Vandaag staan gepland de collecten voor
Stichting de Strohalm (1) en Algemeen
onderhoud (2)
Het is een schande dat in ons rijke land
gemiddeld in elk klaslokaal een paar kinderen
zitten voor wie goede kleding en schoeisel,
fatsoenlijk eten, een laptop, een schimmelvrij
huis, boeken en alle andere dingen die
belangrijk zijn als je een kind bent, niet
vanzelfsprekend zijn.
Al twintig jaar stelt De Strohalm zich ten
doel: "in de gemeente Waalwijk hulp te bieden
aan gezinnen met minderjarige kinderen die in
armoede leven; met een luisterend oor,
financiële ondersteuning of deskundige
doorverwijzing"
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De Strohalm kan steun bieden zodat de
kinderen niet aan de zijlijn blijven staan. Zo
wil De Strohalm een klein steentje bijdragen
aan een leefbare samenleving hier in
Waalwijk.
Naast uw gave in de collectezak of digitale
betaallink kunt u uw gave ook overmaken op
het ibannummer van de diaconie
NL38RABO0373709234 met vermelding van
Strohalm.
Berichten voor de gemeente
Op 3 juli gingen de bloemen als groet naar
mw. A.G. van der Schans-Mandemakers.
Huwelijksjubilea
Op 28 juni waren Ada en Rudolf van
Oosterhout 50 jaar getrouwd.
Op 7 juli waren Gerda en Henk Hoogendoorn
55 jaar getrouwd.
Beide echtparen zijn dankbaar dat zij dat in
kleine kring mochten vieren. Ze vinden het
een voorrecht om zo lang samen te zijn als
man en vrouw.
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

Schoonmaken van de kerk
Na het stoppen van Louise hebben we helaas
nog geen opvolging gevonden, tot nu toe doe
ik dit grotendeels maar blijf dit niet doen.
Het lijkt mij dat wij nu nog 2 mogelijkheden
hebben. We kunnen dit extern laten doen, dit
is te regelen maar zal veel kosten met zich
meebrengen, 150 uur per jaar maal ?? dus
reken maar uit.
Ook lijkt het mij mogelijk te moeten zijn om
met een kleine groep ongeveer 1 x per 3 weken
de kerk goed te doen, dan kan in de
tussenliggende weken de keuken en de
toiletten even gedaan worden.
Het moet toch mogelijk zijn om een aantal
vrijwilligers een paar uur per 3 of 6 weken te
vinden, de tussenliggende weken wil ik dan
wel doen.
Voor meer info of opgave
Jan Korver 06-22382645
familiekorver@home.nl
Digitale collecte
Op de website en onder de Livestream op
YouTube is een betaallink te vinden om op een
makkelijke en veilige manier uw bijdrage voor
de digitale collecte over te maken. Velen van u
maken hier al gebruik van, onze grote dank
hiervoor! Kunnen we op uw steun (blijven)
rekenen?
Geld overmaken op de bekende IBANnummers blijft uiteraard ook mogelijk:
Kerk: NL67RABO0373734611
Diaconie: NL38RABO0373709234
ZWO: NL16RABO0373709242
Jeugd: NL92RABO0373734646
Hartelijk dank voor uw bijdragen!
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