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WELKOM 
Van harte welkom in de Lindtse kerk. Wij wensen u en jou een 

goede dienst toe en nodigen u en jou uit voor koffie en thee na de 

dienst. 

DE DIENST VAN VANMORGEN 
Voorganger Ds. K. Vogelaar 
Organist Kees Kraaijeveld 

Bijbellezingen Jesaja 12 
Matteüs 9: 35 – 10:15 

Liederen 207: 1, 2 en 3 
79: 4 
305: 1, 2 en 3 
100: 1, 2, 3 en 4 
756: 1, 2, 6, 7 en 8 
747: 1, 2 en 8 
823: 1, 4 en 5 

Inzameling van gaven 
 

1e: Kerk in Actie 
2e: kerkbeheer 
 

Openingswoorden 
V:  in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest 

G: AMEN 

v: Onze hulp is in de naam van de Heer 

g: die hemel en aarde gemaakt heeft 

v: die trouw houdt tot in eeuwigheid 

g: EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON 

v: Genade zij u en vrede van God onze vader en van Jezus Christus 

onze Heer, in en door deze gemeenschap van de Heilige Geest. 

g: AMEN 

 



 

Kindernevendienst 
Voor de kinderen van 4-12 jaar is er kindernevendienst. Zij gaan in 

de loop van de kerkdienst naar hun eigen ruimte en komen voor de 

zegen weer terug. Dan komen ook de kinderen van de oppas in de 

kerk zodat iedereen de zegen kan ontvangen.  

Bijbellezing: Jesaja 12 
1 Op die dag zul je zeggen: ‘Ik zal u loven, HEER. U bent woedend op 

mij geweest, maar uw toorn is geweken, u troost mij. 2 God, hij is 

mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet, want de 

HEER is mijn sterkte, hij is mijn beschermer, hij heeft mij redding 

gebracht.’ 3 Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van 

de redding. 4 Op die dag zullen jullie zeggen: ‘Loof de HEER, roep 

zijn naam uit. Maak alle volken zijn daden bekend, verkondig zijn 

verheven naam. 5 Zing een lied voor de HEER: wonderbaarlijk zijn 

zijn daden. Laat heel de aarde dit weten. 6 Jubel en juich, inwoners 

van Sion, want groot is de Heilige van Israël, die in jullie midden 

woont.’  

Bijbellezing: Matteüs 9:35 – 10: 15 
35 Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, hij gaf er onderricht 

in de synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk 

en genas iedere ziekte en elke kwaal. 36 Toen hij de mensenmenigte 

zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en 

hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder. 37 Hij zei tegen zijn 

leerlingen: ‘De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. 38 

Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om 

de oogst binnen te halen.’ 1 Daarop riep hij zijn twaalf leerlingen bij 

zich en gaf hun de macht om onreine geesten uit te drijven en iedere 

ziekte en elke kwaal te genezen. 2 Dit zijn de namen van de twaalf 

apostelen: als eerste Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn 

broer Andreas, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer 



Johannes, 3 Filippus en Bartolomeüs, Tomas en de tollenaar 

Matteüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Taddeüs, 4 en ten slotte 

Simon Kananeüs en Judas Iskariot, die hem zou uitleveren. 5 Deze 

twaalf zond Jezus uit, en hij gaf hun de volgende instructies: ‘Sla niet 

de weg naar de heidenen in en bezoek geen Samaritaanse stad. 6 Ga 

liever op zoek naar de verloren schapen van het volk van Israël. 7 

Ga op weg en verkondig: “Het koninkrijk van de hemel is nabij.” 8 

Genees zieken, wek doden op, maak mensen die aan huidvraat 

lijden rein en drijf demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen, 

om niet moeten jullie geven! 9 Neem in je beurs geen gouden, 

zilveren of koperen munten mee, 10 schaf je voor onderweg geen 

reistas aan, geen extra kleren, geen sandalen en geen stok, want een 

arbeider is het waard dat er in zijn onderhoud wordt voorzien. 11 

In elke stad en in elk dorp waar je komt, moet je uitzoeken wie het 

waard is je te ontvangen; blijf daar dan tot je weer verdergaat. 12 

Groet de bewoners van het huis dat je binnengaat. 13 Laat jullie 

vrede over dat huis komen als het dat waard is, maar als het dat niet 

waard is, laat dan die vrede naar je terugkeren. 14 En als ze je niet 

willen ontvangen noch naar je woorden willen luisteren, verlaat dan 

dat huis of die stad en schud het stof van je voeten. 15 Ik verzeker 

jullie: de dag van het oordeel zal voor het land van Sodom en 

Gomorra draaglijker zijn dan voor die stad. 

1e Collecte: Kerk in Actie: INLIA 
In het Transitiehuis van de stichting INLIA worden asielzoekers die 

uitgeprocedeerd zijn, geholpen met de voorbereiding voor hun 

terugkeer naar hun land van afkomst. Wanneer terugkeer geen 

optie is, zet INLIA zich ervoor in dat deze mensen in ons land 

kunnen blijven en biedt praktische, juridische en financiële 

ondersteuning. 

  



 

NA DE DIENST 
Na de dienst ontmoeten wij u en jou graag voor een kopje koffie of 

thee. Voor de kinderen is er limonade.  

BLOEMENGROET 
De bloemen worden gebracht bij de heer en mevrouw Busink. 

Mevrouw Busink was afgelopen week jarig en mijnheer Busink 

vandaag. Van harte gefeliciteerd! 

GASTVROUWEN/GASTHEREN GEZOCHT 
Op de woensdagmiddagen in de juli en augustus is de kerk open 

voor iedereen die een praatje wil maken, en kopje koffie wil komen 

drinken of een spelletje wil doen. We zoeken nog 

gastvrouwen/heren. Aanmelden kan op de intekenlijst die in de 

koffieruimte in de kerk ligt of via zondagsbrief@lindtsekerk.nl 

 

 

 

 

 

 

CONTACTGEGEVENS 
Scriba: mw. Jannie Zwep-Versteeg , tel. 078 6122621,  

email: scribalindtsekerk@pkn-zwijndrecht.nl 

Website: www.lindtsekerk.nl 

Kopij zondagsbrief: zondagsbrief@lindtsekerk.nl 

Zondagsbrief per e-mail ontvangen:  Meldt u dan aan via 

zondagsbrief@lindtsekerk.nl 
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