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Kerk, school en gezinsdienst 
 
Voorganger: ds. Otto Grevink 
Voorbereidingsgroep: Petra Visser en  
                      Brenda Kerkdijk 
Organist:      Henk Hoogendoorn 
Ouderling:    Brenda Kerkdijk 
Diaken:         Robert Nederveen 
Lectoren:      Angelique, Lotte en Nienke N.  
 
Op de basisscholen De Rank, De Koningsschool en 
De Bron zijn de kinderen twee weken bezig 
geweest met ‘Vreemdelingen in de Bijbel’. Ze lazen 
gedeelten uit het verhaal van Jozef, de zoon van 
Jakob, die in Egypte terecht kwam en uit het 
verhaal van Esther, het joodse meisje dat koningin 
werd van de Perzische koning. Ook hebben een 
aantal kinderen onze kerken bezocht. Henk 
Hoogendoorn heeft dinsdag kinderen van de 
Koningsschool ontvangen in onze kerk. 
Tijdens de viering komende zondag zingen we een 
aantal liedjes mee die de kinderen op school 
hebben geleerd. We kijken en luisteren naar wat 
vreemdelingen kunnen betekenen in een 
samenleving en hoe je bruggen bouwt, en 
tegelijkertijd hoe bedreigd vreemdelingen zijn. 
Wat is hun perspectief vanuit de Bijbel? 
De kinderen mogen in de kerk blijven tijdens de 
viering, die helemaal op hen in afgestemd. Ze 
mogen voorin komen zitten. Tot zondag! 
 
Orgelspel 
 
Welkom  
Kom aan boord: 
https://www.youtube.com/watch?v=FXhcsEIpZW
M  
Stil gebed, bemoediging en groet   
 
Inleiding op het thema ‘Vreemdelingen in de 
Bijbel’  
Fragment jeugdjournaal van die vluchteling die 
een kind redt: 

https://www.youtube.com/watch?v=A7bGKUdf2n
g  
Lied 793 Bron van Liefde, licht en leven 
Gebed om ontferming 
 
Tien geboden 
We luisteren nu naar Tien Woorden van Jezus die 
ons de weg wijzen in ons dagelijkse leven met de 
Heer en met elkaar: 

1. Houd van je vijanden en bid voor de 
mensen die jou in moeilijkheden brengen. 

2. Wees goed voor alle mensen. Net zoals 
jullie hemelse Vader goed is voor iedereen. 

3. Houd het geheim als je geld geeft aan arme 
mensen. Je linkerhand mag zelfs niet 
merken dat je rechterhand iets geeft. 

4. Als je gaat bidden, ga dan je huis in en doe 
de deur dicht. Dan kun je in het geheim tot 
je Vader bidden. 

5. Vergeef andere mensen hun fouten. Dan 
zal je hemelse Vader ook jouw fouten 
vergeven. 

6. Probeer niet om rijk te worden op aarde. 
Want aardse rijkdom zal verdwijnen. 

7. Maak je geen zorgen over eten en drinken. 
Want je leven is veel belangrijker dan dat. 

8. Houd je bezig met Gods nieuwe wereld en 
doe wat God van je vraagt. Dan zal God je 
al die andere dingen ook geven. 

9. Veroordeel andere mensen niet, dan zal 
God jou ook niet veroordelen. 

10. Behandel andere mensen net zoals je zelf 
behandeld wilt worden. 

 
Dat zijn Tien Woorden van Jezus. En hij maakt 
duidelijk dat we alleen sámen de weg kunnen gaan 
die hij wijst, sámen in de kracht van de Geest. 
 
Algemeen lied:  Hé luister mee naar een nieuw 
verhaal (voor bijbelverhaal): 
https://www.youtube.com/watch?v=c7OVWymUt
aE   
Gebed voor opening van de schrift 
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Schriftlezing  
Uit Esther 2 en 6:  
Esther 2:5 In die tijd woonde er in Susa een Joodse man. 
Hij heette Mordechai, en hij kwam uit de stam 
Benjamin. 7Mordechai zorgde voor een nichtje van 
hem. Toen haar vader en moeder gestorven waren, had 
Mordechai haar in huis genomen. Ze heette Hadassa, 
maar iedereen noemde haar Ester. Ze was heel knap en 
had een mooi figuur. [Zij mocht daarom bij de koning 
komen.] 17De koning vond Ester de liefste van alle 
vrouwen. Hij vond haar liever en mooier dan alle andere 
meisjes. Daarom zette hij de koninklijke kroon op haar 
hoofd. Zo maakte hij haar koningin. 
Mordechai waarschuwt de koning 
19-21In die tijd werkte Mordechai in een gebouw bij de 
ingang van het paleis. Ester had nog steeds niet gezegd 
uit welk volk en uit welke familie ze kwam. Want dat 
had Mordechai haar verboden, en Ester luisterde goed 
naar hem. Net als vroeger, toen hij nog voor haar 
zorgde. 
Mordechai werkte dus bij de ingang van het paleis. 
Toen er weer nieuwe meisjes gebracht werden, hoorde 
hij twee mannen met elkaar praten. Dat waren twee 
mannen van de koninklijke lijfwacht. Ze vonden dat de 
koning hen slecht behandeld had. Ze waren zo boos op 
hem, dat ze een plan bedachten om hem te doden. 
22Mordechai hoorde wat ze van plan waren, en hij 
vertelde het aan koningin Ester. Daarna vroeg hij haar 
om het aan de koning te vertellen. Dat deed Ester. 23De 
koning liet de zaak onderzoeken en stelde vast dat het 
waar was. En de koning liet in de jaarboeken 
opschrijven wat er gebeurd was. 
Esther 6:1Die nacht kon de koning niet slapen. Hij liet 
daarom zijn dienaren bij zich komen met de 
jaarboeken. Daarin stonden alle belangrijke 
gebeurtenissen opgeschreven. De koning wilde dat zijn 
dienaren hem daaruit zouden voorlezen. 2Op een 
bepaald moment kwamen ze bij een stuk dat over 
Mordechai ging. Daar stond dat Mordechai het plan van 
[de twee lijfwachten] ontdekt had. Die twee mannen 
hadden de koning willen doden. 3De koning vroeg: 
‘Wat hebben we als dank aan Mordechai gegeven?’ Zijn 
dienaren zeiden: ‘We hebben hem helemaal niets 
gegeven.’ 
Haman staat buiten op het plein 
4Toen vroeg de koning: ‘Is er iemand buiten op het 
plein?’  5De dienaren keken naar buiten en zeiden: ‘Ja, 
Haman staat daar te wachten.’ ‘Laat hem binnen,’ zei de 
koning. 6Toen Haman binnen was, zei de koning tegen 
hem: ‘Er is een man die ik heel dankbaar ben. Hoe kan 
ik hem het beste bedanken?’ Haman dacht: De koning 
zal mij wel bedoelen. Hij wil mij bedanken. Wie anders? 
7Haman zei tegen de koning: ‘U kunt die man op de 
volgende manier bedanken. 8-9U laat hem een mantel 
dragen die door uzelf gedragen is. Een belangrijke 
minister moet hem die mantel aantrekken. En u laat 
hem op een paard zitten waarop u zelf gereden hebt. 
Dat paard moet op zijn hoofd een kroon dragen. De 
minister moet de man op het paard naar het stadsplein 
brengen. Hij moet voor het paard uit lopen. En hij moet 
roepen dat u de man op het paard heel dankbaar bent. 
En dat u hem daarom zo goed behandelt.’ 

10Toen zei de koning tegen Haman: ‘Haal snel die 
mantel en dat paard. De man die ik zo dankbaar ben, is 
de Jood Mordechai! Hij werkt bij de ingang van het 
paleis. Doe alles met hem wat u gezegd hebt, en vergeet 
niets.’ 11Haman haalde de mantel en het paard. Hij deed 
Mordechai de mantel aan, en zette hem op het paard. 
Zo liet hij hem over het stadsplein rijden. 

 
Dank U! Dank U wel! 
https://www.youtube.com/watch?v=KiL1Yyg9VkQ  
 
Voorlezen boekje van Max Velthuis   
Lied Iedereen is anders: 
https://www.youtube.com/watch?v=NZ9CfApP-f4  
 
Korte verkondiging 
 
In Memoriam mw. A. van der Galiën-Mouthaan. 
Lied 23b: 1 en 3. 
 
Gebeden  
Afsluiten met: Onze Vader in de hemel, lied 1006 
 
Collecte 
Slotlied: Lied 416 Ga met God en hij zal met je zijn 
 
Zegen 
Beantwoord: Ja amen ja Halleluja 
Orgelspel 
 
Collecte  
1.   JOP 
2. Exploitatie 
3. Steuncollecte kerk 
 
De eerste collecte is de kinderen en 
jongerencollecte van de Protestantse Kerk 
Nederland. De Protestantse Kerk Nederland 
ontwikkelde bijvoorbeeld voor dit doel Sirkelslag. 
Sirkelslag is het grootstee en spannendste 
interactieve spel tussen kindergroepen en 
jeugdgroepen uit protestantse gemeenten in heel 
Nederland. Elk jaar opnieuw strijden 
jongerengroepen voor de hoogste score bij dit 
interactieve bijbelspel, dat gemaakt is door de 
jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Bij 
Sirkelslag staat altijd een Bijbelverhaal centraal. 
Jongeren gaan zo op een ongedwongen manier 
met geloofsonderwerpen aan de slag. Voor kerken 
is Sirkelslag een mooie kans om hen betrokken te 
houden. 
De tweede collecte is bestemd voor de Exploitatie. 
De derde collecte is bestemd voor Steuncollecte 
Kerk 
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Start actie Kerkbalans 
Komende week valt bij u Kontakt in de bus. Mét 
een los exemplaar van ons beleidsplan. Én met een 
folder voor onze actie Kerkbalans. Dit jaar heeft de 
kerkenraad ervoor gekozen meer aandacht te 
vragen voor deze actie. We hebben duidelijk in 
woord en beeld willen brengen waarvóór ons geld 
nodig is in de kerk. Ook geven we duidelijk aan op 
welke manieren u bij kunt dragen, ieder uiteraard 
naar vermogen. Deze actie vloeit voort uit de 
beslissingen die we hebben genomen als 
kerkenraad om financieel gezond te blijven, maar 
ook om voorwaarden te scheppen om een kerk van 
de toekomst te blijven. Daarover hebben we op de 
gemeenteavond verteld. Het verhaal daarvan vindt 
u in het kerkblad. ‘Geef vandaag voor de kerk van 
morgen’ is het motto van de actie. We  hopen van 
harte op uw positieve reactie.  

De kerkenraad 
 
Berichten voor de gemeente 
Op 22 januari gingen de bloemen als groet naar 
fam. Verduijn. 
 
Overlijden  
Op 21 januari overleed mw. A. van der Galiën-
Mouthaan, de moeder van Anton van der Galiën. 
Zij  werd 86 jaar. De laatste jaren woonde ze in 
Elzenhoven. De dienst van herdenken vond 
afgelopen donderdag plaats in onze kerk. 
We gedenken haar in deze dienst. 
 
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  
 
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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