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VOORSTELLEN 
U kunt uw voorbeden aan mij doorgeven voor 
of tijdens de dienst via Whatsapp op 06-
53449021 
 
Orgelspel  
Mededelingen 
 
Lied 975: 1, 2 en 3 – Jezus roept hier mensen 
samen 
Stil Gebed  
 
Bemoediging en groet 
Gebed van toenadering 
Genadeverkondiging  
 
Glorialied 92: 1, 2 en 3 – Waarlijk dit is 
rechtvaardig 
 
Lezing van de leefregel 
Lied 313: 1, 2 en 4 – Een rijke schat van wijsheid 
 
DIENST RONDOM HET WOORD 
 
Gebed bij de opening van het woord  
 
Kindermoment 
Kinderlied: https://youtu.be/jyk3LxmFa-E  
 
Schriftlezing OT - Jesaja 56: 17-25 
17Zie, Ik schep een nieuwe hemel en een 
nieuwe aarde. Wat er vroeger was raakt in 
vergetelheid, het komt niemand ooit nog voor 
de geest. 18Verheug je voor altijd en jubel om 
wat Ik schep. 

Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad 
en schenk haar bevolking vreugde. 19Dan zal Ik 
over Jeruzalem jubelen en me verheugen over 
mijn volk. Geen geween of geweeklaag wordt 
daar nog gehoord. 20Geen zuigeling zal daar 
meer zijn die slechts enkele dagen leeft, geen 
grijsaard die zijn jaren niet voltooit; want een 
kind zal pas sterven als honderdjarige, en wie 
geen honderd wordt, geldt als vervloekt. 21Zij 
zullen huizen bouwen en er zelf in wonen, 
wijngaarden planten en zelf van de opbrengst 
eten; 22in wat zij bouwen zal geen ander 
wonen, van wat zij planten zal geen ander 
eten. Want de jaren van mijn volk zullen zijn 
als de jaren van een boom; mijn uitverkorenen 
zullen zelf genieten van het werk van hun 
handen. 23Zij zullen zich niet tevergeefs 
afmatten en geen kinderen baren voor een 
verschrikkelijk lot. Zij zullen, met heel hun 
nageslacht, een volk zijn dat door de HEER is 
gezegend. 24Ik zal hun antwoorden nog voor 
ze Mij roepen, Ik zal hen verhoren terwijl ze 
nog spreken. 25Wolf en lam zullen samen 
weiden, een leeuw eet stro, net als een rund, 
en een slang zal zich voeden met stof. 
Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil 
op heel mijn heilige berg – zegt de HEER. 
 
Lied 91a: 1, 2 en 3 – Wie in de schaduw Gods 
mag wonen 
 
Schriftlezingen NT – Lucas 12: 31-40 
31Zoek liever zijn koninkrijk, en die andere 
dingen zullen je erbij gegeven worden. 32Wees 
niet bang, kleine kudde, want jullie Vader 
heeft jullie in zijn goedheid het koninkrijk 
geschonken. 33Verkoop je bezittingen en geef 
het geld aan de armen. Maak voor jezelf een 
geldbuidel die niet verslijt, een schat in de 
hemel die niet opraakt, waar een dief niet bij 
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kan en die door geen mot kan worden 
aangevreten. 34Waar jullie schat is, daar zal 
ook jullie hart zijn. 35Sta klaar, doe je gordel 
om en houd de lampen brandend, 36en wees 
als knechten die hun heer opwachten wanneer 
hij terugkeert van een bruiloft, zodat ze direct 
voor hem opendoen wanneer hij 
aanklopt. 37Gelukkig de knechten die de heer 
bij zijn komst wakend aantreft. Ik verzeker 
jullie: hij zal zijn gordel omdoen, hen voor de 
maaltijd nodigen en hen bedienen. 38Gelukkig 
degenen die hij zo aantreft, ook al komt hij 
midden in de nacht of kort voor het aanbreken 
van de dag. 39Besef wel: als de heer des huizes 
had geweten op welk uur de dief zou komen, 
dan zou hij niet in zijn huis hebben laten 
inbreken. 40Ook jullie moeten klaarstaan, want 
de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je 
het niet verwacht.’ 
 
LIED 751: 1, 2, 3 en 4 – De Heer verschijnt te 
middernacht 
 
VERKONDIGING  
Thema: Dat Koninkrijk van U, wordt dat nog 
wat? 
LIED  

Zoekt eerst het koninkrijk van God, en zijn 
gerechtigheid. 
En dit allen krijgt u bovendien. Hallelu, 
halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja, hallelu, halleluja. 
 
Men kan niet leven van brood alleen, maar van 
ieder woord 
Dat door de Heer gesproken wordt. Hallelu, 
halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja, hallelu, halleluja. 
 
Bidt en u zal gegeven zijn, zoekt en gij zult 
Hem zien. 
Klopt en de deur zal voor u open gaan. 
Hallelu, halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja, hallelu, halleluja. 
 

DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN 
Inzameling van gaven  
 
Berichten voor de gemeente 
Slotlied 425 – Vervuld van Uw zegen 

WEGZENDING EN ZEGEN 
Beantwoord met gezongen ‘Ja, amen ja, 
halleluja’. 
 
Collecten  
1- Leger des Heils   
2- Alg. onderhoud 
 
Berichten voor de gemeente 
Op 31 juli gingen de bloemen als groet naar 
dhr. H.P. Snijders.  
  
Zieken: 
Br. Jan Rozenbrand is op woensdag 3 augustus 
overgebracht naar zorglocatie Eikendonk. Hij 
zet hiermee een stapje vooruit, maar zijn 
gezondheid is broos en de revalidatie zal veel 
tijd vergen. Laat ons gebed en onze steun zijn 
bij hem en zijn vrouw Jennie. 
 
Het adres is: 
Zorglocatie Eikendonk, 
T.a.v. Dhr. J. Rozenbrand, kamer 836 
Postbus 207 
5140 AE Waalwijk 
 

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: 
Grutto 4 Sprang-Capelle 
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Donderdag 25 augustus, in kerk De Brug: 
Heistraat 4 Sprang-Capelle 
Maandag 29 augustus, bij Laura Smetsers: 
Hoofdstraat 168 Kaatsheuvel 
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.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 IBAN-
nummers blijft uiteraard ook mogelijk: 
Kerk: NL67RABO0373734611  
Diaconie: NL38RABO0373709234  
ZWO: NL16RABO0373709242  
Jeugd: NL92RABO0373734646  
Hartelijk dank voor uw bijdragen! 
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