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GEZEGEND 2023 GEWENST 

AANVANG  10.00 UUR 

Voorganger: dhr. J. Lankhaar, Wijk en Aalburg 

Organist:  Jos Dekkers 

Lector:  Pauline Schouten 

 

Orgelspel 

Thema: Helende solidariteit 
 
Woord van welkom – ouderling van dienst 
 
Ik zal er zijn. 
https://www.youtube.com/watch?v=pFWMvo
s9Vgc  
 
Votum en groet 
Begroeting: 
V:        God zal bij u zijn 
A:        God zal u bewaren 
V:        Onze hulp is in de naam van de Heer 
A:        Die hemel en aarde gemaakt heeft 
V:        die trouw blijft tot in eeuwigheid 
A:        En het werk van Zijn handen niet 
loslaat 
 
Voorganger: 
Moge de liefde van God  
die iedere dag als een licht  
met ons meegaat  
in onze gang door de jaren  
voor ieder van ons voelbaar zijn.  
Allen: Amen. 
 
Zingen: Psalm  121 : 1 en 4 
Toelichting thema 
Muziek: Abide with me – Susan Boyle 

https://www.bing.com/search?q=abide+with+
me+Susan+Boyle&cvid=321956bc129749d69a8
baff76d1180a1&aqs=edge..69i57j0l7j69i61.12140j
0j1&pglt=427&FORM=ANSPA1&PC=LCTS 
 
Gebed voor de opening van de Schrift 
 
Eerste lezing: Johannes 5 : 1-12 : Ik heb 
geen mens 
Zingen: Lied 534 vers 1 en 2 
 
Tweede lezing: Lucas 5  : 17 -26    De 
verlamde en de vier vrienden 
Zingen: “ Zie naar elkaar als mensen om”   
( melodie Psalm 134 ) 
 
Zie naar elkaar als mensen om, 
van kindsaf tot in ouderdom. 
Zoek naar God in elkaars gezicht, 
hef zo elkander naar het licht. 
 
Kom, laat ons samen verder gaan, 
bekommerd om elkaars bestaan, 
bekommerd in zachtmoedigheid 
om wat de ander draagt en lijdt. 
 
Zie naar elkaar en zie niet om, 
wat is geweest komt niet weerom. 
Draag dat wat goed was in het hart 
als balsem tegen pijn en smart 
 
Vervul alzo wat God je vraagt, 
dat je elkanders lasten draagt. 
Zo leidt een weg door de woestijn. 
Zo zal de weg van mensen zijn. 
 
Overweging 
Meditatief orgelspel:  Welk een vriend is 
onze Jezus  ELB 299 
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Muziek: Ga niet alleen door ‘r leven 
https://www.youtube.com/watch?v=4pTUP
IZCoVc  
 
Geloofsbelijdenis 
 
Voorganger: 
Ik geloof in God die de wereld heeft bestemd 
voor het geluk van de mensen. 
Hij nodigt ons uit om deel te hebben aan zijn 
liefde. 
 
Allen: 
Ik geloof in Jezus Christus, 
die aan de liefde van God 
gestalte heeft gegeven. 
 
Voorganger: 
Hij heeft zich ingezet om mensen te bevrijden. 
Hij is hierin zo ver gegaan dat 
Hij er zijn leven voor heeft gegeven. 
 
Allen: 
Ik geloof dat zijn Geest nog steeds 
mensen blijft bezielen 
en oproepen om de weg van de liefde te 
gaan. 
 
Voorganger: 
Ik geloof in mensen die in zijn voetsporen 
treden 
en die hun daden richten naar wat Hij heeft 
voorgeleefd. 
Zij zijn het zout der aarde. 
Zij zijn het licht der wereld. 
 
Allen: 
Tot die gemeenschap van mensen wil ik 
behoren 
want ik wil meebouwen aan Gods eigen 
droom: 
‘Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, 
waar het goed is om te leven voor allen’.               
Amen. 
 
 
Muziek: Als ik maar weet  
https://www.youtube.com/watch?v=rk1n-
EF7kWg  
 
Gebeden 
 

Slotlied: Ga dan op weg (melodie lied 868)   
Ga dan op weg  
naar een toekomst van vreugde en vrede. 
Zoek reisgenoten om samen 
die weg te betreden. 
En valt het zwaar,  
steun en bemoedig elkaar. 
Liefde verlicht dan je schreden 
 
Ga dan op weg  
om je eigen geluk uit te delen. 
Zo kunnen wij wat gebroken was,  
liefdevol helen. 
Geen hongersnood: 
Wij delen samen ons brood. 
Er zal genoeg zijn voor velen. 
 
Ga dan op weg,  
deel je dromen, je hoop, je verhalen.  
Geef elkaar kracht om,  
op zoek naar nieuw land, niet te falen. 
Als wij dat doen,  
blijft onderweg ’t visioen  
liefde en warmte uitstralen.   
 
Zegenbede     
 
 
Ja amen ja hallulua 
 
Orgelspel 
 

Na de dienst is het koffie drinken en 
limonade, en elkaar nieuwjaar 
wensen. 

Collecten: 1-  Speciale diensten 
   2- Alg. onderhoud 
  3- Steuncollecte kerk 
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Beste gemeenteleden, 
  
We willen u en jou graag uitnodigen op een 
extra gemeenteavond op dinsdag 17 januari 
om 20.00u in onze kerk. 
Onze situatie bekijkend, vinden wij als 
kerkenraad dat we een aantal zaken met u en 
jou als gemeente willen delen. Ook onze kerk 
komt niet uit onder hoge energieprijzen en de 
inflatie. We zijn genoodzaakt om de financiële 
zaken goed onder de loep te nemen en een 
aantal besluiten te nemen. 
Kijkend naar het toekomsttraject dat we als 
gemeente in willen gaan, hebben we iedereen 
nodig en daarbij vinden wij een stuk 
communicatie heel belangrijk. 
We hopen dat we u en jou zien op de gemeente 
vergadering, wees betrokken en denk mee. 
  
Groeten vanuit de kerkenraad, 
Brenda Kerkdijk 
 

Beste gemeenteleden, 
  
Vanaf januari gaan we de 3e collectezak weer 
inbrengen met als doel de verhoogde lasten in 
met name de energiekosten, om te zetten in 
baten vanuit een bijdrage van u en jou. 
We noemen deze extra collecte ‘steuncollecte 
kerk’ en zal wekelijks als 3e collectezak 
voorbijkomen. We hopen dat u een steentje wilt 
bijdragen en de zak wilt vullen om er warmpjes 
bij te blijven zitten. 
  
Bedankt namens kerkenraad. 
 
 

 
 
 

VVB 
Denkt u nog aan uw VVB betaling voor 2022 of 
een belastingvoordeel als u 
2023 nog dit jaar betaalt? 
Maak uw bijdrage over op bankrekening 
NL67 RABO 0373 7346 11 t.n.v. Gereformeerde 
Kerk Sprang-Capelle. 
Uw toezegging voor 2023 kunt u mailen 
naar penningmeester@pkndebrug.nl  
o.v.v. uw naam en  “Mijn VVB toezegging 2023 
bedraagt €....” 
Wij wensen u Fijne Kerstdagen. 
 
Erwin Korver, boekhouder 
Johan de Bont, penningmeester 
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