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Biddag voor gewas en arbeid 
 
Bloemschikking 
Lezen Marcus 6:30-44 
 
Teveel 
In dit verhaal wordt het Jezus allemaal teveel. 
De voortdurende toestroom van mensen, terwijl 
zijn neef en missionaire partner Johannes net 
vermoord is door Herodes. Het liefst wil hij even 
met rust gelaten worden. 
Maar tijd om te rouwen wordt hem niet gegund. 
Wat heb jij nodig als het je even teveel wordt? Als 
verdriet en tegenslag je overmannen? 

Natuurlijk rust, maar ook dit: opnieuw zien wat 
God door jou heen wil betekenen voor anderen. 
Jezus hart gloeit van medelijden als Hij de menigte 
ziet. Hun blikken herinneren Hem aan zijn 
roeping als de ware koning van Israël. Bij Herodes 
aan tafel wacht de dood, bij Jezus aan tafel het 
leven en voedsel in overvloed. Zijn liefde opent 
onze blik weer voor het leven om ons heen. 
 
 

Voorganger:  Ds. B. v.d. Linden , Waalwijk 

Organist:  Henk Hoogendoorn 

Lector:  Pauline Schouten 

Orgelspel: 

Stilte 

Welkom en mededelingen: 

Uitleg Bloemschikking 

Aanvangslied: Psalm 67 : 1 en 3 
Stil gebed 
Bemoediging en groet 
Intro 
 
Openingsgebed 
Samenzang: Lied 981 
 
Lezing NT: Mat. 6 : 5 - 15 
Samenzang: Als je bidt zal Hij je geven (EL 
420) 
 
Als je bidt zal Hij je geven, 
als je klopt aan de deur, 
zal Hij open doen. 
Als je zoekt dan zul je vinden, 
halleluja. 
Halleluja, halleluja, 
halleluja. 
 
Als je mijn Vader iets wil vragen, 
vraag in mijn naam, Ik zal het doen. 
ik ben met je alle dagen, 
Ik ben dezelfde als toen. 
 
Als je bidt zal Hij je geven, 
als je klopt aan de deur, 
zal Hij open doen. 
Als je zoekt dan zul je vinden, 
halleluja. 
Halleluja, halleluja, 
halleluja. 
 
Verkondiging 
 
Samenzang: Zoekt eerste het Koninkrijk van 
God (EL 58; Opwekking 40) 
 
Zoek eerst het koninkrijk van God, 
en zijn gerechtigheid. 
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En dit alles krijgt u bovendien, 
halleluja, halleluja. 
 
(Refrein) 
Halleluja, halleluja, )  
halleluja, halleluja. ) 4x 
 
Men kan niet leven van brood alleen, 
maar van ieder woord. 
dat door de Heer gesproken word, 
halleluja, halleluja. 
 
(Refrein) 4x 
 
Bid en u zal gegeven zijn, 
zoekt en gij zult hem zien. 
Klopt en de deur zal voor u open gaan, 
halleluja, halleluja. 
 
(Refrein) 4x 
Halleluja, halleluja, )  
halleluja, halleluja. )  
 
(Refrein 2x) 
 
Geloofsbelijdenis 
 
V. Ik geloof in God, de almachtige Vader, 
 Schepper van hemel en aarde. 
A. Ik geloof dat God bij mij is, 
 dat Hij mij nooit alleen laat, 
 dat Hij van mij houdt, 
 dat Hij mijn Vader wil zijn. 
V. Ik geloof in Jezus Christus, 
 Gods eniggeboren Zoon, onze Heer, 
 die geboren is uit de maagd Maria, 
 die gestorven en begraven is, 
 die uit de dood is opgestaan 
 en leeft aan Gods rechterhand. 
A. Ik geloof dat Jezus bij mij is, 
 dat Hij mij de weg wijst naar God, 
 dat Hij mij vraagt te leven zoals Hij, 
 dat Hij mij vormt tot kind van zijn  
             Vader. 
V. Ik geloof in de Heilige Geest, 
 de heilige katholieke Kerk, 
 de gemeenschap van de heiligen, 
 de vergeving van de zonden, 
 de verrijzenis van het lichaam 
 en het eeuwig leven. 

A. Ik geloof dat de kracht van Gods 
Geest in mij is, dat Hij een vuur is in mijn 
leven, 
 
Samenzang: Lied 978 : 1,3 en 4 
Gebeden 
Collecten 
 
Samenzang: Lied 868 : 1, 2 en 4 
 
Heenzending, zegen  
Beantwoord met lied 415 : 3  
 
Collecten 
1e Diaconie 
2e Kerk 
 
Berichten voor de gemeente 
 

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 februari 

2023 een totaalbedrag mochten ontvangen van 

€17.631,10 (37% 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! 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=4vreIVQ
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