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Wat kan de betekenis zijn van een kerk in een 
veranderende samenleving? Hoe kan een kerk in 
een samenleving waarin niets hetzelfde lijkt te 
(mogen) blijven, een baken van hoop zijn, waaraan 
je je kunt vasthouden? De rabbijn Jonathan Sacks 
geeft een heel mooi inzicht hoe Mozes het volk in 
wording leert hoe het van betekenis kan zijn voor 
een vrije samenleving. Ter inspiratie de inleidende 
tekst van Jonathan Sacks op zijn boek over Exodus: 

‘De Israëlieten stonden op het punt bevrijd te 
worden uit Egypte. Mozes, hun leider, verzamelde 
hen en maakte zich klaar om hen toe te spreken. 
Waarover zou hij het hebben op dit beslissende 
moment, bij de geboorte van een volk? Hij had over 
veel dingen kunnen spreken… 

Mozes deed geen van deze dingen. In plaats daarvan 
sprak hij over kinderen en de nabije toekomst, over 
de plicht om de herinnering door te geven aan 
generaties die nog geboren moesten worden. Om 
hun vrijheid te verwerven moesten de Israëlieten een 
volk worden dat onderwijs centraal stelde. Dat is 
wat Mozes niet alleen tot een groot, maar ook tot 
een uniek leider maakte. Wat de Tora leert, is dat 
vrijheid niet wordt veroverd op het slagveld, in de 
politieke arena of in nationale of internationale 
gerechtshoven, maar in de menselijke verbeelding en 
wil.  

Om een land te verdedigen heb je een leger nodig. 
Maar voor de verdediging van een vrije samenleving 
heb je scholen nodig. Je hebt families, gezinnen en 
een onderwijsstelsel nodig waarin idealen van 
generatie op generatie worden doorgegeven, zodat 
ze niet verloren gaan, betwijfeld worden of 
verduisterd raken. Nooit heeft men een dieper 
inzicht gehad in de vrijheid. Het is niet moeilijk, zei 
Mozes, om vrijheid te verwerven, maar haar 
behouden is het werk van honderden generaties.’ 

Rabbijnen zijn er sterk in om uit kleine details het 
grotere verhaal van God in de Bijbel te vertellen. 
We lezen een klein stukje uit Exodus over de bouw 
van de tabernakel dat iets vertelt, ook aan ons als 

kerk, hoe je als geloofsgemeenschap van betekenis 
kunt zijn.   

Voorganger:    ds. Otto Grevink 

Organist:         Cedrik Kerkdijk 

Met medewerking van de cantorij o.l.v.  

                         Corine Vreeken 

Ouderling:       Jan Korver 

Diaken:            Jenny Verhagen 

Lector:             Dieter Verbeek 

Voorbeden:     Willie Verhoef 

Orgelspel 

Stilte 

Welkom en mededelingen 

Samenzang: (staande): psalm 67: 1,2 couplet 
cantorij,3 (De nieuwe psalmberijming) 

1. God, geef genade, geef uw zegen; 
Toon ons uw stralende gezicht. 
Op aarde kent men dan uw wegen; 
De wereld ziet uw reddend licht. 
Refrein: 
Laat elk volk U prijzen 
U de eer bewijzen, 
zeggen: God is goed! 
Laat de wereld zingen 
van de grote dingen 
die U deed en doet. 
 
2. Laat alle volken zich verblijden 
omdat U wereldwijd regeert. 
U zult de landen eerlijk leiden; 
elk onrecht wordt door U gekeerd. 
Refrein: 
Laat elk volk U prijzen 
U de eer bewijzen, 
zeggen: God is goed! 
Laat de wereld zingen 
van de grote dingen 
die U deed en doet. 
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3. De aarde heeft haar oogst gegeven; 
God geeft ons zegen, dag na dag. 
Ook wie in verre landen leven 
vereren Hem met diep ontzag. 
Refrein: 
Laat elk volk U prijzen 
U de eer bewijzen, 
zeggen: God is goed! 
Laat de wereld zingen 
van de grote dingen 
die U deed en doet. 
 

Stil gebed, bemoediging en groet: 

Onze hulp verwachten wij van God 

(allen) die hemel en aarde gemaakt heeft 

die trouw blijft tot in eeuwigheid 

(allen) en het werk van zijn handen nooit 

loslaat. 

Genade en goedheid is er voor jullie, en vrede, 

van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, 

door de heilige Geest, die ons aanvuurt in geloof, 

hoop en liefde. 

(allen) Amen 

Klein Gloria: ‘Ere zij de Vader en de Zoon’ (lied 

195) 

Samenzang: ‘Vernieuw in ons, o God’ (lied 858: 1 
cantorij,2 allen,3 cantorij,4 allen) 

Tien Geboden volgens de Groeibijbel 

Samenzang: ‘Waar de mensen dwalen in het 
donker’ (lied 286: 1,3) 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed bij de opening van de Schriften 

Bennie 

Kinderlied: eventueel: 

 

 

 

 

Inleiding 

Samenzang: ‘Een volk op weg gezet’ (lied 1002: 

,1,2,3,4, voorzang en koor: cantorij; refreinen: 

allen) 

Lezing: Exodus 25: 1-10 

1De HEER zei tegen Mozes: 2‘Vraag de Israëlieten 
Mij geschenken te geven; neem van ieder die 
daartoe bereid is een bijdrage in ontvangst. 3Je 
moet het volgende van hen vragen: goud, zilver en 
koper, 4blauwpurperen, roodpurperen en 
karmozijnrode wol, fijn linnen garen en 
geitenhaar, 5roodgeverfde ramsvellen, vellen van 
zeekoeien, acaciahout, 6lampolie, reukwerk voor 
de zalfolie en voor de reukoffers, 7onyxstenen voor 
de priesterschort en edelstenen voor de borsttas. 
8De Israëlieten moeten een heiligdom voor Mij 
maken, zodat Ik te midden van hen kan wonen. 
9Ik zal je een ontwerp laten zien van de tabernakel 
en van alle voorwerpen die bij deze tent horen; 
houd je daar nauwkeurig aan. 

De ark 
10Laat van acaciahout een ark maken, een kist van 
tweeënhalve el lang, anderhalve el breed en 
anderhalve el hoog.  

Samenzang: ‘Wees geprezen, bron en schenker’ 

(lied 742) 

Overweging 

Luisterlied door cantorij: ‘Holy Spirit’ 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, steeds na ‘zo 
bidden wij u allen tezamen’ afgesloten met: 

 
 
Onze Vader – samen in de kerk en thuis. 
 
Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 
 
Collecten en muziek 
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Slotlied: ‘In Christus is noch west noch oost’ (lied 
969: 1,2,3,4)                                   
 
Wegzending en zegen, afgesloten met: lied 872: 
‘Masiti Amen (Zing Amen, wij prijzen God)’ (1e 
keer cantorij, 2e keer allen) 

 
Orgelspel 
 

Collecte  

Een grote noodhulpcollecte voor de 
slachtoffers van de aardbeving. 
Kerk in Actie roept diaconieën op te 
collecteren voor de slachtoffers van de 
aardbeving. 
Kerk in Actie is onderdeel van Giro555. 
 
Daarnaast is Kerk in Actie in Syrië al 
jarenlang actief. Er zijn goede contacten 
met Syrische kerken. Deze kerken 
vangen zoveel mogelijk dakloze mensen 
op en voorzien hen van maaltijden, 
medicijnen en dekens. Anderen krijgen 
dakzeilen waarmee ze zich in hun 
beschadigde huis zo goed mogelijk 
kunnen beschermen tegen neerslag en 
kou. 
 
Vandaag wordt er in onze kerk één 
grote noodhulpcollecte gehouden voor 
deze slachtoffers. 
U kunt uw gave ook overmaken op het 
ibannummer van de 
ZWO  NL16RABO0373709242 met 
vermelding van AARDBEVING. 
 

Berichten voor de gemeente 
Bloemen. 
Op 12 februari gingen de bloemen als groet 
naar mw. J.C. Braspenning-Verbeek. 
 
Geloof en dementie  
Eén van de moeilijke kanten van het ouder 
worden is de achteruitgang van de 
gezondheid. Zeker als je geheugen je in 
meerdere of mindere mate in de steek gaat 
laten, levert dat de nodige problemen op.  
Behalve binnen het gezin, in de familie, 
merken we ook als gemeenteleden binnen de 
kerk dat bij mensen dingen anders gaan dan 
eerst. Misschien vraagt u zich ook af in 
situaties: Wat kan ik hier doen of hoe moet ik 
reageren, hoe ga ik respectvol om, juist met 
mensen, die steeds kwetsbaarder worden?  
Op dinsdag 21 februari willen wij in kerk De 
Brug in een bijeenkomst van 19.30 tot 21.30 
uur samen stilstaan bij het thema: ‘Geloof en 
dementie’.  
De heer Joop Lankhaar wil hier vanuit zijn 
ervaringen met ons in gesprek gaan.  
Deze avond is niet alleen voor 
contactpersonen maar voor iedereen die 
zich op een of andere manier betrokken 
voelt bij het onderwerp. 
Naast een inleiding zal er veel tijd zijn voor 
vragen en om in gesprek te gaan met elkaar 
over dit onderwerp. 
 
Voorbeden 
Voor de diensten kunt u mij voorbeden 
doorgeven door mij te bellen (06 36422405) of 
te mailen hhoogendoorn15@gmail.com. 
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Pastoraat 
Contactgegevens Ds. van der Linden: 
telefonisch 06 83446753; e-mail 
dsgvanderlinden@gmail.com  
 
 
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 januari 
2023 een totaalbedrag mochten ontvangen van 
€9.660,55 (20% 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! 
 
Starttijd ‘Jezus-avonden’ veranderd in 20.00u! 
 
Op 22 februari starten we een serie avonden n.a.v. 
het Veertigdagenboekje van het 
Bijbelgenootschap: ‘Wie is Jezus voor jou?’ Omdat 
ook anderen van buiten onze gemeente 
geïnteresseerd lijken is de starttijd gewijzigd in 
20.00u. De avonden duren tot 21.15u. Op Biddag is 
de starttijd 20.30u. 
 
Je kunt het 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 20.00u. 

Opgeven is niet nodig. Elke avond is los te 
bezoeken. 
Meer info vind je in Kontakt. 
ds. Otto Grevink 
 

26 februari is de eerste zondag van de 
Veertigdagentijd. 
Om elke dag toe te leven naar Pasen, met gebeden, 
gedichten en korte meditaties voor bezinning en 
inspiratie is er de 40dagentijdkalender Uit 
liefde voor jou. 
U kunt deze kalender bestellen 
bij kerkinactie.nl/40dagentijd of tel. 030-8801456. 
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