
MEDEDELINGENBLAD 
VAN DE SAMENWERKINGSGEMEENTE 

ROZENBURG EN VOORNE 
 

12 maart 2023 
 

Diensten zondag 12 maart 2023: 
09.30 uur: ds. G.P.M. van der Linden 
16.30 uur: ds. R.J. Stolper 

 
Collecte: Kerk 
 
Kindernevendienst: ‘Mozes wordt door God geroepen’ – Exodus 3:1 – 4:17  
 
Diensten zondag 19 maart 2023:  

09.30 uur: ds. H. v.d. Heuvel 
16.30 uur: ds. W.P. de Groot 

 
Kerkenraadsvergadering: 

De kerkenraad vergadert op woensdag 22 maart – anders dan vermeld in 
het kerkblad van maart. 

 
Liturgie 12 maart 2023 
Morgendienst  

Lied 614 Opwekking (beamer)   
Psalm 54 : 1, 2 DNP (orgel)  
Kinderlied: ‘My Lighthouse’ 
Schriftlezing: Ezechiël 18 : 1 - 4 en 19 – 21; Jesaja 53 
Lied 13 : 3 Schriftberijming (orgel) 
Lied 181 : 1, 2, 4, 6 LvdK (orgel) 
Lied 616 Opwekking (beamer) 
Lied ‘Via Dolorosa’ Sela (beamer) 

 
Middagdienst 

Lied 585 Opwekking (beamer)  
Psalm 73 : 1, 3, 7 DNP (orgel)  
Schriftlezing: Openbaringen 20 :11 – 15 
Luisterlied: ‘Bijna nu’ (beamer)  
Lied 939 LB (beamer)  
Lied 675 LB (orgel) 

Luisterlied ‘Bijna nu’: 
Ongrijpbaar als het is, zo zeker is het ook.  
Het valt niet waar te nemen met het blote oog.  
Toch is het onderweg, het komt steeds dichterbij. 
De lucht zit vol verwachting en je voelt de tijd is rijp. 
 
Bijna nu, het wachten zit er bijna op.  
Al vergde het alles van ons hopen.  
Wacht maar af, de bloem komt bijna uit de knop.  
Nog even en dan gaat de hemel open. 
 
Het is allang voorzegd, en steeds weer doorverteld.  
De eeuwen van het uitzien lijken eindelijk geteld.  
De tijd koerst hier op af, sinds vlak na haar ontstaan.  
Nog even en dan raakt U opnieuw de wereld aan. 
 
Bijna nu, het wachten zit er bijna op. 
Al vergde het alles van ons hopen.  
Wacht maar af, de bloem komt bijna uit de knop.  
Nog even en dan gaat de hemel open. 
 
Wij zijn bijna daar, want U bent bijna hier.  
Nog even en dan gaat de hemel open. 


