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In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal 
Voorganger: ds. Otto Grevink 

Organist: Cedrik Kerkdijk 

Ouderling: Brenda Kerkdijk  

Diaken: Robert Nederveen en Kees van Eersel 

Lector: Jan de Gruijter 

Voorbeden: Willie Verhoef 

 

Voor de afgelopen zondagen vond ik het heel 

inspirerend om na te denken over de 

betekenis in onze tijd van het verhaal van 

Ruth. Tijdens de PGML ruilzondag vorige 

week mocht ik over Ruth 4 vertellen in 

Waalwijk, wat je kunt terugzien in deze video. 

Ook kun je terugkijken naar de overwegingen 

bij Ruth 1 en Ruth 2. 

Zondag lezen we een heel belangrijk verhaal 

uit het Evangelie over de leerlingen die op weg 

worden gestuurd door Jezus, zoals wij dat ook 

worden. Wat vertelt dat over onze zoektocht 

naar een weg naar de toekomst, waar we 

middenin zitten? We gaan het ontdekken in 

het Evangelieverhaal. En we kunnen erover 

doorpraten in de huiskamerbijeenkomsten. 

Heb je je daar al voor opgegeven? 

Dinsdag 5 juli, bij Willie Verhoef: Ekster 60 

Sprang-Capelle 

Woensdag 13 juli, bij Willie Verhoef: Ekster 60 

Sprang-Capelle 

Dinsdag 23 augustus, bij Armando Lagrouw: 

Grutto 4 Sprang-Capelle 

Donderdag 25 augustus, in kerk De Brug: 

Heistraat 4 Sprang-Capelle 

Maandag 29 augustus, bij Laura Smetsers: 

Hoofdstraat 168 Kaatsheuvel 

Telkens om 20.00u. 

Opgeven is noodzakelijk voor de gastvrouwen 

en -heren. Geef u/jou op bij mij: 

ottogrevink@gmail.com of 06-30565951. 

Ds. Otto Grevink 

Orgelspel 

Stilte 

Welkom en mededelingen 

Lied: Psalm 47: 1,2 (De nieuwe 

psalmberijming): 

Juich, applaudisseer voor de hoogste Heer. 

Volken, zing voor Hem, zing met hart en stem: 

vol van majesteit heerst Hij wereldwijd. 

God kiest onze kant: onze aartsvijand 

buigt nu voor ons neer; niemand biedt 

verweer. 

Krachtig geeft zijn hand ons een prachtig land. 

 

Juich, want God stijgt op; vreugde klimt ten 

top. 

Luid trompetgeschal schettert overal. 

Prijs de koning, zing vol bewondering. 

Wat een machtsvertoon: God zit op de troon. 

Heersers treden aan om voor Hem te staan. 

Wat een erewacht; God heeft alle macht! 

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 
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geloof, hoop en liefde. 

(allen) Amen 

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

(lied 195) 

Drempelgebed 

Gebed om ontferming (Kyrië) 

Loflied (Gloria): ‘Alle eer en alle glorie’ (lied 

305: 1,2,3) 

DIENST VAN HET WOORD 

Nieuwe Bijbelvertaling in de kerk: NBV21 

Gebed bij de opening van de Schriften 

Bennie 

Kinderlied:  

 

Lezing: Lucas 10: 1-20 

1Daarna stelde de Heer tweeënzeventig 

anderen aan, die Hij twee aan twee voor zich 

uit zond naar iedere stad en plaats waar Hij 

van plan was heen te gaan. 2Hij zei tegen hen: 

‘De oogst is groot, maar er zijn weinig 

arbeiders; vraag dus de eigenaar van de oogst 

of Hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen 

te halen. 3Ga op weg, en bedenk wel: Ik zend 

jullie als lammeren onder de wolven. 4Neem 

geen geldbuidel, geen reistas en geen sandalen 

mee, en groet onderweg niemand. 5Als jullie 

een huis binnengaan, zeg dan eerst: “Vrede 

voor dit huis!” 6Als er iemand woont die de 

vrede liefheeft, zal jullie vrede met hem zijn; 

zo niet, dan zal die vrede bij je terugkeren. 

7Blijf in dat huis, en eet en drink wat men je 

aanbiedt, want de arbeider is zijn loon waard. 

Ga niet van het ene huis naar het andere. 8En 

als jullie een stad binnengaan en daar welkom 

zijn, eet dan wat je wordt voorgezet, 9genees 

de zieken die er zijn en zeg tegen hen: “Het 

koninkrijk van God heeft jullie bereikt.” 

10Maar als jullie een stad binnengaan waar je 

niet welkom bent, trek dan door de straten en 

zeg: 11“Zelfs het stof van uw stad dat aan onze 

voeten kleeft, schudden we van ons af en laten 

we bij u; maar bedenk wel: het koninkrijk van 

God is nabij!” 12Ik zeg jullie: het lot van Sodom 

zal op die dag draaglijker zijn dan het lot van 

die stad. 13Wee Chorazin, wee Betsaïda, want 

als in Tyrus en Sidon de wonderen waren 

gebeurd die bij jullie gebeurd zijn, dan waren 

de inwoners van die steden allang, gehuld in 

een boetekleed, in het stof gaan zitten en 

waren ze tot inkeer gekomen. 14Wanneer het 

oordeel komt, zal het lot van Tyrus en Sidon 

draaglijker zijn dan dat van jullie. 15En jij, 

Kafarnaüm, dacht jij tot in de hemel verheven 

te worden? In het dodenrijk zul je afdalen! 

16Wie naar jullie luistert, luistert naar Mij, en 

wie jullie afwijst, wijst Mij af. En wie Mij 

afwijst, wijst Hem af die Mij gezonden heeft.’ 

17De tweeënzeventig keerden vol vreugde 

terug en zeiden: ‘Heer, zelfs de demonen 

onderwerpen zich aan ons bij het horen van 

uw naam.’ 18Hij zei tegen hen: ‘Ik heb Satan 

als een lichtflits uit de hemel zien vallen! 

19Bedenk wel: Ik heb jullie de macht gegeven 

om slangen en schorpioenen te vertrappen en 

om de kracht van de vijand te breken, zodat 

niets jullie kan schaden. 20Verheug je er 

echter niet over dat de geesten zich aan jullie 

onderwerpen, maar verheug je omdat jullie 

naam in de hemel opgetekend is.’ 

Lied: ‘Zing een nieuw lied voor God de Here’ 

(lied 971: 1,2,3) 

Overweging 

Orgelspel 

Lied: ‘De wind steekt op’ (melodie: ‘God is 

getrouw. Zijn plannen falen niet’) 

De wind steekt op, de bomen buigen licht. 

De vogels voelen zich al meer gedragen. 

Zij leven vrij, in zingend evenwicht, 

alsof ze weten wat de wind zal vragen. 

Vertrouwen, dat gevleugeld zinsverband, 

leeft uit Gods hand. 
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De wind steekt op, Gods adem vult het huis.  

De mensen wagen zich weer aan verhalen 

van wie hen draagt, van wie er aan het kruis 

ons toekomst bracht en leerde ademhalen. 

Geloven is een luisterend bestaan, 

een samen gaan. 

De wind steekt op, we steken nu van wal. 

De zeilen vangen kracht voor op het water. 

Wat ons op zee nog overvallen zal, 

wij vissen tot de morgen, want hij staat er: 

die ons met brood en vis heeft opgewacht.  

Het is volbracht. 

DIENST VAN DE TAFEL 

Nodiging 
 
De Heer heeft zijn tafel bereid voor wie op 
Hem vertrouwen en Hem liefhebben. Christus 
nodigt ons om dankbaar en gelovig met de 
lofprijzing van zijn Kerk in te stemmen en 
brood en wijn uit zijn hand te ontvangen. 
 
Gaven 
 
We bereiden de tafel met de gaven van brood 
en wijn, en met onze gaven, bestemd voor de 
doelen van onze collecten. 
Kinderen komen terug tijdens de collecten 
 
Dankgebed, voorbeden (samen met ?) stil 
gebed, steeds afgesloten met gezongen: 

 
 
Lied: ‘Voor ieder van ons een plaats aan de 
tafel’ (lied 388: 1, 2 en 3 ) 
 

Tafelgebed “Omdat Gij liefde zijt” 
(dienstboek, p. 226) 
 
U komt onze dank toe, Heer onze God, omdat 
Gij Liefde zijt: 
een God die ons geen lot oplegt, maar onze 
lotgevallen deelt, 
die ons falen vergeeft en onze fouten draagt, 
die zich ons lijden aantrekt en zich verheugt 
in onze vreugden. 
Zo hebt Gij U bewezen en zo vertrouwen wij 
op U, 
ook als uw aangezicht verborgen is, uw stem 
niet wordt gehoord 
en uw arm te kort schijnt om ons te helpen. 
U komt onze dank toe, Heer onze God, om 
Jezus uw Zoon: 
Hij is het Woord dat ons uw liefde verklaart, 
Hij is in levenden lijve uw ontferming, 
vergeving, genezing, 
Hij geeft ons een teken van wat liefde mag 
heten. 
 
Lied: ‘Voor ieder van ons een plaats aan de 
tafel’ (lied 388: 4, 5) 
 
Want Hij heeft in de nacht van de overlevering 
het brood genomen, het gebroken, en gezegd: 
“Dit is mijn lichaam voor u”. 
Zo heeft Hij ook de beker genomen en gezegd: 
“dit is het nieuwe verbond in mijn bloed, doet 
dit om Mij te gedenken”. 
 
Bijeen tot zijn gedachtenis komen wij tot U, o 
God, met dit brood en deze beker 
en wij bidden U: gedenk Hem die zich voor 
ons heeft opgeofferd 
en aanvaard het teken van onze toewijding. 
Laat zijn Geest ons bezielen, de Geest van uw 
liefde, dat wij elkaar nabij zijn en staande 
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houden als een levend bewijs dat liefde 
bestaan kan, dat hoop doet leven en dat geloof 
niet uitgestorven is. 
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. 
 
Gemeenschap van brood en wijn 
Het lichaam van Christus, brood uit de hemel. 
Het bloed van Christus, wijn van het 
koninkrijk. 
 
Tijdens de rondgang: orgelspel 
 
Dankgebed 
 
Heer, onze God, met open handen zijn wij hier 
gekomen 
en Gij hebt ons verzadigd met brood uit de 
hemel. 
Leer ons met anderen te delen  wat wij in 
overvloed van U ontvangen hebben. 
Door Christus, onze Heer. Amen. 
 
Slotlied: ‘Overvloedig geef ik u’ (lied 428 
(Nederlands))  
 
Wegzending en zegen 
 
Bijbelvertaling NBV21 standaard in de 

eredienst 

Ruim een half jaar geleden deelden we met u 

informatie over de nieuwste Bijbelvertaling, de 

NBV21. Een herziening op een heel aantal 

punten van de NBV van 2004. De 

eerbiedskapitaal (Hij en Zijn) is teruggekeerd, 

en op een heel aantal punten zijn op basis van 

de nieuwste inzichten andere woorden 

gekozen die dichter bij de grondtekst staan. 

Vertalen blijft iets dat in beweging blijft.  

Hij is wel snel na de vorige gekomen. En de 

verschillen zijn, zeker op het eerste oog, 

miniem. Daarom is er helemaal geen 

verplichting of noodzaak om een nieuwe te 

kopen als je met de oude nog vooruit kan. In 

de kerkenraad stonden we wel voor de keuze: 

welke gaan we gebruiken in de kerkdienst? Als 

je weet dat de NBV21 op veel plekken de 

standaard wordt, ook gastpredikanten hem 

zullen (gaan) gebruiken, en dat alleen de 

NBV21 te koop blijft, dan is het logisch om die 

stap te maken. De herziening is ook niet voor 

niets gemaakt.  

Daarom gaan we de NBV21 gebruiken in de 

eredienst. Hij komt in tweevoud te liggen in 

de kerk (kansel en tafel). De tekst wordt 

vertoond op het scherm en in de live-stream. 

Dus iedereen kan uit de NBV21 meelezen. De 

Bijbelvertaling is ook te lezen via 

www.debijbel.nl en te koop bij o.a. Het 

Gouden Lint.  

ds. Otto Grevink 
 
Collecten  
1-Diaconie HA  
2-Kerk  
 
 
Berichten voor de gemeente  
Op 26 juni gingen de bloemen als groet naar 
dhr. J.A. Koenen.  
 
Schoonmaken van de kerk 
  
Na het stoppen van Louise hebben we helaas 
nog geen opvolging gevonden, tot nu toe doe 
ik dit  grotendeel maar blijf dit niet doen. 
Het lijkt mij dat wij nu nog 2 mogelijkheden 
hebben. We kunnen dit extern laten doen, dit 
is te regelen maar zal veel kosten met zich 
meebrengen, 150 uur per jaar maal ?? dus 
reken maar uit. 
Ook lijkt het mij mogelijk te moeten zijn om 
met een kleine groep ongeveer 1 x per 3 weken 
de kerk goed te doen, dan kan in de 
tussenliggende weken de keuken en de 
toiletten even gedaan worden. 
Het moet toch mogelijk zijn om een aantal 
vrijwilligers een paar uur per 3 of 6 weken te 
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vinden, de tussenliggende weken wil ik dan 
wel doen. 
Voor meer info of opgave  

Jan Korver 06-22382645 
familiekorver@home.nl 

 

Voorbeden 
Voor de diensten kunt u mij voorbeden 
doorgeven door mij te bellen (06 36422405) of 
te mailen hhoogendoorn15@gmail.com. 
 
Pastoraat 
Om elkaar te ondersteunen bij ziekte of 
behoefte aan contact kunt u dat aan mij 
doorgeven. Graag met uw telefoonnummer 
voor het geval we dat niet kennen. Dan kan 
het worden doorgegeven aan uw 
contactpersoon. 

Henk Hoogendoorn 
 
Digitale collecte 
Op de website en onder de Livestream op 
YouTube is een betaallink te vinden om op een 
makkelijke en veilige manier uw bijdrage voor 
de digitale collecte over te maken. Velen van u 
maken hier al gebruik van, onze grote dank 
hiervoor! Kunnen we op uw steun (blijven) 
rekenen? 
Geld overmaken op de bekende IBAN-
nummers blijft uiteraard ook mogelijk: 
Kerk: NL67RABO0373734611  
Diaconie: NL38RABO0373709234  
ZWO: NL16RABO0373709242  
Jeugd: NL92RABO0373734646  
Hartelijk dank voor uw bijdragen! 
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