ZONDAGSBRIEF 25 juni 2017
WELKOM
Van harte welkom in de Lindtse kerk. Een bijzonder welkom als u,
als jij vandaag voor het eerst in de Lindtse kerk bent. Wij wensen u
en jou een goede dienst toe.
DE DIENST VAN VANMORGEN
Voorganger
Ds. N. H. Kuipéri
Organist
Niels Martin
Bijbellezingen
Jona 1: 1-17 en Jona 3: 1-10
Johannes 10: 11-16
Liederen
33: 1 en 2
33: 4 en 7
705: 1 en 2
87
755
838: 1, 2 en 4
68: 7 en 12
Inzameling van gaven 1e: project SAVE
2e: kerk
Openingswoorden
v: In de Naam van de Vader, van de Zoon en van 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
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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: Jona 1: 1 – 2: 1
1 Eens richtte de HEER zich tot Jona, de zoon van Amittai: 2 ‘Maak je
gereed en ga naar Nineve, die grote stad, om haar aan te klagen,
want het kwaad dat ze daar doen is ten hemel schreiend.’ 3 En Jona
maakte zich gereed, maar vluchtte naar Tarsis, weg van de HEER.
Hij ging naar Jafo en vond er een schip met bestemming Tarsis. Hij
betaalde de overtocht en ging aan boord om mee te varen naar
Tarsis, weg van de HEER. 4 Maar de HEER wierp een hevige storm
op de zee, en de zee werd zo wild dat het schip dreigde te breken. 5
De zeelieden werden bang, en ieder riep tot zijn eigen god om hulp.
Ook gooiden ze, om het gevaar af te wenden, de lading in zee. Maar
Jona was in het ruim van het schip afgedaald, was daar gaan liggen
en in een diepe slaap gevallen. 6 De schipper ging naar hem toe en
zei tegen hem: ‘Wat lig jij hier te slapen! Sta op, roep je God aan!
Misschien dat hij zich om ons bekommert, zodat we niet vergaan.’ 7
Intussen overlegden de zeelieden: ‘Laten we het lot werpen om te
weten te komen wiens schuld het is dat deze ramp ons treft.’ Ze
wierpen het lot, en het lot viel op Jona. 8 Toen zeiden ze tegen hem:
‘Vertel ons: Hoe komt het dat deze ramp ons treft? Wat doe je hier
aan boord? Waar kom je vandaan? Uit welk land kom je? Bij welk
volk hoor je?’ 9 Jona antwoordde: ‘Ik ben een Hebreeër en ik vereer
de HEER, de God van de hemel, de God die de zee en het land
gemaakt heeft.’ 10 De mannen werden doodsbang, en toen ze van
hem hoorden dat hij was weggevlucht van de HEER, zeiden ze tegen
hem: ‘Hoe heb je dat kunnen doen?’ 11 En ze vroegen hem: ‘Wat
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moeten we met je doen, dat de zee ons met rust laat?’ Want de zee
werd hoe langer hoe onstuimiger. 12 Hij antwoordde: ‘Gooi me in
zee, dan zal de zee jullie met rust laten. Want ik weet dat het mijn
schuld is dat deze storm zo tegen jullie tekeergaat.’ 13 Maar de
mannen roeiden uit alle macht om weer aan land te komen; dat
lukte hun echter niet, want de zee ging steeds onstuimiger tegen
hen tekeer. 14 Toen riepen ze tot de HEER: ‘Ach HEER, laat ons toch
niet vergaan als wij het leven van deze man opofferen. Reken het
ons niet aan als hier een onschuldige sterft. U bent de HEER, al wat
u wilt dat doet u!’ 15 Toen tilden ze Jona op en gooiden hem in zee,
en de woede van de zee bedaarde. 16 De mannen werden vervuld
van bang ontzag voor de HEER. Ze brachten hem een offer en deden
hem geloften.
1 De HEER liet Jona opslokken door een grote vis. Drie dagen en
drie nachten zat Jona in de buik van de vis.
Bijbellezing: Jona 3: 1-10
1 Opnieuw richtte de HEER zich tot Jona: 2 ‘Maak je gereed en ga
naar Nineve, die grote stad, om haar aan te klagen met de woorden
die ik je zeg.’ 3 En Jona maakte zich gereed en ging naar Nineve,
zoals de HEER hem opgedragen had. Nineve was een reusachtige
stad, ter grootte van drie dagreizen.4 Jona trok de stad in, één
dagreis ver, en riep: ‘Nog veertig dagen, dan wordt Nineve
weggevaagd!’ 5 De inwoners van Nineve geloofden God: ze riepen
een vasten uit en iedereen, van hoog tot laag, hulde zich in een
boetekleed. 6 Toen de profetie de koning van Nineve bereikte, stond
hij op van zijn troon, legde zijn staatsiegewaad af en ging, gehuld in
een boetekleed, op de grond zitten. 7 En hij liet in Nineve
omroepen: ‘Volgens bevel van de koning en zijn edelen is het
niemand toegestaan te eten of te drinken, mens noch dier, rund
noch schaap of geit. De dieren mogen niet grazen of water drinken.
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8 Iedereen, mens en dier, moet zich hullen in een boetekleed en
luidkeels God aanroepen. Laat iedereen anders gaan leven en
breken met het onrecht dat hij doet. 9 Misschien dat God van
gedachten verandert en op zijn besluit terugkomt; wie weet zal hij
zijn woede laten varen, zodat wij niet te gronde gaan.’ 10 Toen God
zag dat zij inderdaad anders begonnen te leven, kwam hij terug op
wat hij gedreigd had hun aan te doen, en hij deed het niet.
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Bijbellezing: Johannes 10: 11-16
11 Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor
de schapen. 12 Een huurling, iemand die geen herder is, en die niet
de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat
op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de
kudde aan en jaagt de schapen uiteen; 13 de man is een huurling en
de schapen kunnen hem niets schelen. 14 Ik ben de goede herder. Ik
ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, 15 zoals de Vader
mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. 16
Maar ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi
komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem
luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder.
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 Marieke Zwep. Zij is vorige week
na een operatie in het ziekenhuis weer thuis om te herstellen. Van
harte beterschap.
ACTIVITEITEN KOMENDE WEEK
Maandag 26 juni, 19.15 uur (Pietermankerk): gebedskring
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SPELDENPRIK
Op 31 oktober 2017 is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn
95 stellingen vastspijkerde aan de deur van de slotkerk te
Wittenberg. Het komende jaar, waarin we als kerk stilstaan bij ‘500
jaar protestant’, plaatsen we hier elke week een “speldenprik”. Deze
speldenprikken zijn, zoals het woord al zegt, scherp en nodigen ons
uit tot nadenken en gesprek…

‘Moet je daar nou zo nodig God weer bijhalen?’
‘Nee, hoor, Hij was er al.’

ZOMEROPENING LINDTSE KERK
In de maanden juli en augustus is de kerk op woensdag open. Zowel
’s morgens tussen 9.30 – 12.00 uur als ’s middags tussen 14.00 –
16.00 uur bent u en jij welkom. Er is ruimte om gewoon even langs
te komen, voor een praatje, een goed gesprek, een spelletje. Koffie
en thee staan klaar. Van harte welkom!

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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