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Samen Jong – Kernwaarde 4: 

Verantwoordelijkheid geven 

Voor de nieuwsbrief: 

Een veelbesproken onderwerp tijdens de 

huiskamerbijeenkomsten is hoeveel mensen 

hun schouders zetten onder het kerkenwerk, 

hoeveel meer schouders welkom zouden zijn, 

en hoe moeilijk het is om andere mensen 

daarvoor te vinden. Feit is: we zijn een kleine 

gemeente. Zo groot is die vijver niet. En heel 

veel mensen doen al iets of hebben toen ze 

jonger waren veel gedaan. Maar hoe kan dat 

werk worden voortgezet, ook door de jonge 

generaties? Hoe zou dat bij hen kunnen 

passen? Want duidelijk is wel: ze nemen niet 

zomaar alles over. Dat is ook geen onwil. Het 

heeft ook iets te maken met hoe we taken 

overdragen, mensen daarvoor zoeken, en wat 

we verwachten. Bovendien willen jonge 

generaties ook best iets doen. Dat is ook een 

manier om hun betrokkenheid te uiten. En dat 

hoeft niet per se op ‘hun’ manier. Als we ze 

maar die verantwoordelijkheid durven geven, 

waardoor het niet altijd op ‘onze’ manier gaat 

misschien. Over dit dilemma gaat de volgende 

viering in de serie over Samen Jong gemeente 

zijn met alle generaties. De eerdere preken 

zijn nog te bekijken op YouTube.   

Zondag gaat het over de leiding die Mozes uit 

handen moet geven, ook om zelf overeind te 

blijven. Zijn schoonvader voorziet hem van 

advies. 

Voorganger: ds. Otto Grevink 

Organist: Cedrik Kerkdijk 

Ouderling: Henk Hoogendoorn 

Diaken: Kees van Eersel 

Lector: Dieter Verbeek 

Voorbeden: Dieter Verbeek 

Met medewerking van de cantorij onder 

leiding van Corine Vreeken 

Welkom en mededelingen 

Samenzang: Psalm 63: 1,2 (De nieuwe 

psalmberijming) 

1. Ik zoek U, God, in de woestijn. 

Hier in een land waar niets wil groeien 

blijft het verlangen in mijn gloeien: 

wat zou ik graag dicht bij U zijn. 

Heer, in uw tempel, hoog verheven, 

zag ik uw majesteit en macht. 

Ik zing voor U, op wie ik wacht: 

uw liefde is meer dan het leven. 

2. Ik prijs uw naam, nu en voorgoed. 

Mijn handen steek ik blij naar boven. 

Mijn mond zal U uitbundig loven: 

U zegent mij in overvloed. 

Zelfs in de nacht blijf ik bedenken. 

hoe U steeds hielp als ik U zocht. 

Mijn God, ik ben aan U verknocht; 

U blijft mij hulp en leiding schenken. 

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 

mailto:ottogrevink@gmail.com
https://www.youtube.com/playlist?list=PLziTgIWV9EmC7ZivxO4K67CuQg45YgZQ0


 
 

 

in geloof, hoop en liefde. 

(allen) Amen 

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

(lied 195) 

Samenzang: ‘Ik ben’ (lied 934 samen met de 

gemeente (cantorij ondersteunt, 1 stemmig)) 

Gebed om ontferming (Kyrië) 

Loflied (Gloria): ‘Tienduizend redenen’: 

https://www.youtube.com/watch?v=s5NzHv-

nUVI  

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed bij de opening van de Schriften 

Bennie 

Kinderlied: eventueel: 

 

Luisterlied: ‘Een volk op weg gezet’ (lied 

1002: 1,2,3) 

Lezing: Exodus 18: 1-7, 13-27 

1Jetro, Mozes’ schoonvader, die priester was in 

Midjan, hoorde wat God allemaal voor Mozes en 

voor Israël had gedaan, hoe de HEER zijn volk uit 

Egypte had weggeleid. 2-5 Daarom ging Jetro naar 

Mozes op weg. Hij nam Mozes’ vrouw Sippora met 

zich mee – zij was door Mozes teruggestuurd – en 

ook haar twee zonen. De een heette Gersom, 

‘want,’ had Mozes gezegd, ‘ik ben een vreemdeling 

geworden, ik woon in een land dat ik niet ken.’ De 

ander heette Eliëzer, ‘want,’ had Mozes gezegd, ‘de 

God van mijn vader is mij te hulp gekomen, Hij 

heeft mij aan het zwaard van de farao laten 

ontkomen.’ Toen Jetro samen met Mozes’ vrouw 

en zonen aangekomen was in de woestijn waar 

Mozes zijn kamp had opgeslagen, bij de berg van 

God, 6liet hij Mozes weten: ‘Ik, je schoonvader 

Jetro, kom je bezoeken, met je vrouw en haar beide 

zonen.’ 7Mozes ging zijn schoonvader tegemoet, 

boog zich voor hem neer en kuste hem. Nadat ze 

elkaar begroet hadden, gingen ze de tent binnen. 

13De volgende dag sprak Mozes recht over het 

volk. Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat 

stonden de mensen om hem heen. 14Toen zijn 

schoonvader zag wat Mozes allemaal voor het volk 

moest doen, vroeg hij: ‘Waarom doe je dit zo? 

Waarom houd jij als enige zitting, terwijl de 

mensen zich van ’s ochtends tot ’s avonds om je 

verdringen?’ 15Mozes antwoordde zijn 

schoonvader: ‘Omdat het volk bij mij komt om 

God te raadplegen. 16Als ze een geschil hebben, 

wordt dat aan mij voorgelegd, en dan beslis ik wie 

er in zijn recht staat en vertel ik hun hoe Gods 

wetten en voorschriften luiden.’ 17‘Het is niet 

verstandig wat je doet,’ zei zijn schoonvader, 18‘je 

zult er nog onder bezwijken, en de mensen die bij 

je komen ook. Dit is een veel te zware taak voor je, 

je kunt die niet alleen aan. 19Luister, ik zal je een 

goede raad geven, en moge God je dan terzijde 

staan. Jij moet het volk bij God vertegenwoordigen 

en hun geschillen aan Hem voorleggen. 20Prent 

hun zijn wetten en voorschriften in en leer hun 

welke weg ze moeten bewandelen en welke 

plichten ze moeten vervullen. 21Maar zoek 

daarnaast onder het volk een aantal doortastende, 

vrome mannen, die betrouwbaar zijn en zich niet 

laten omkopen, en geef hun de leiding over 

groepen van duizend, van honderd, van vijftig en 

van tien. 22Zij kunnen te allen tijde over het volk 

rechtspreken. Belangrijke geschillen leggen ze aan 

jou voor, in minder belangrijke geschillen doen ze 

zelf uitspraak. Zij zullen je last verlichten door die 

samen met jou te dragen. 23Als je het op deze 

manier aanpakt, en als God het wil, kun je het 

volhouden en kunnen al die mensen tevreden naar 

hun tenten gaan.’ 

24Mozes luisterde naar zijn schoonvader en deed 

wat deze hem had aangeraden. 25Hij koos uit heel 

Israël doortastende mannen en stelde hen over het 

volk aan: hij gaf hun de leiding over groepen van 

duizend, van honderd, van vijftig en van tien. 26Zij 

stonden altijd klaar om over het volk recht te 

spreken. Moeilijke zaken legden ze aan Mozes 

voor, in eenvoudiger zaken deden ze zelf 

uitspraak. 

27Daarna deed Mozes zijn schoonvader uitgeleide, 

en deze keerde naar zijn land terug. 
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Samenzang: ‘Hij die gesproken heeft een 

woord dat gáát’ (lied 362: 1 cantorij, 2 en 3 

allen) 

Overweging 

Samenzang: ‘Vlammen zijn er velen’ (lied 970 

wisselzang met de gemeente 1 en 3 cantorij, 2-

4-5 allen) 

Dankgebed, voorbeden, samen met Dieter 
Verbeek, stil gebed, steeds na ‘zo bidden wij u 
allen tezamen’ afgesloten met: 

 
Onze Vader – samen in de kerk en thuis 
(meeprojecteren voor gasten) 
 
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. 
 
Collecten en muziek 
 
Slotlied: ‘God roept ons, mensen, tot de daad’ 
(gezang 474 LvdK) 
 
God roept ons, mensen, tot de daad, 
zijn werk wacht; treedt dan aan, 
en weest gereed om elke weg, 
die Hij u wijst, te gaan. 

Wij weten dat, wat komen mag. 
toch hij slechts wint, die waagt, 
en, wie zichzelve geven wil, 
door 't donker vlammen draagt. 
 
God roept, en in Hem is de kracht, 
die onze zwakheid staalt. 
Dit is de vreugd, dat Hij het doel 
en onze vaart bepaalt. 
Dat Hij ons over grenzen heen 
laat zien het groot gezicht 
van aller mensen broederschap 
in 't ene, godd'lijk licht. 
 
God roept, en wat de mensen scheidt, 
dat zij geen scheiding meer; 
zijn liefde houd' ons allen saam 
en samen met de Heer. 
Want wat er in de wereld woed', 
toch is het God, die wint, 
en in een elk die Hem behoort, 
het nieuwe rijk begint. 
 
Wegzending en zegen (afgesloten door de 
cantorij met: ‘Masithi Amen ‘(lied 872) 
 
 
Collecten: 
1. Voedselbank De Rijglaars Waalwijk 
2. Diaconie 
 
Deze zondag is de eerste collecte bestemd voor 
voedselbank De Rijglaars te Waalwijk. Uit diverse 
berichten blijkt dat er al een forse toename is in 
het aantal aanvragen en dit zal ongetwijfeld alleen 
maar toenemen in de komende tijd. 
Deze collecte is bedoeld om de voorraden "bulk" 
producten aan te vullen.  "Bulk"producten zijn 
onder andere appelen en peren, aardappelen, 
wortelen, aanbiedingen voor toiletpapier enz. 
Helpt u mee om deze voorraden weer aan te 
vullen? 
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U kunt uw gave voor dit doel ook overmaken op 
het ibannummer van de diaconie 
NL38RABO0373709234 met vermelding van 
voedselbank. 
De tweede collecte is bestemd voor onze eigen 
diaconie. 

 
Berichten voor de gemeente 
Op 9 oktober gingen de bloemen naar de 
familie Rozenbrand vanwege de thuiskomst 
van Jan.   
Mevrouw Van der Spek verblijft in het 
Elisabethziekenhuis. 
 
Voorbeden 
Voor de diensten kunt u mij voorbeden 
doorgeven door mij te bellen (06 36422405) of 
te mailen hhoogendoorn15@gmail.com. 
 
Pastoraat 
Contactgegevens Ds. van der Linden: 
telefonisch 06 83446753; e-mail 
dsgvanderlinden@gmail.com  
 
Avond pastoraat 
In de aankondiging in de vorige nieuwsbrief 
werd als datum donderdag 10 november 
genoemd. We hadden even niet gedacht aan 
het oefenen van Laudate Dominum. De 
nieuwe datum is maandag 7 november om 
20.15 uur (na het oefenen van de cantorij). In 
de komende week worden de uitnodigingen 
verstuurd met het gedachte programma. 
Henk Hoogendoorn 
 
 
Bericht van de Diaconie 
In het voormalige NH hotel zullen de komende 12 
maanden 238 Oekraïense vluchtelingen en 
statushouders verblijven. 
Vluchtelingenwerk Waalwijk heeft ondersteuning 
nodig voor met name de Oekraïners. 
Gedacht wordt aan het ondersteunen van 
activiteiten, hulp bieden en informatie 
verstrekken. 
Georgia Bouga van Vluchtelingenwerk Waalwijk 
wil graag informatie verstrekken. 
Haar email adres is gbouga@vluchtelingenwerk.nl 
Het telefoonnummer van Georgia is 06-51848348. 
Het is fijn om op deze manier de gasten van NH 
hotel te mogen ondersteunen. 
 
 
 

Update beamerteam 
De afgelopen tijd hebben wij versterking gezocht 
voor het beamerteam, en over het resultaat zijn we 
zeker niet ontevreden! 
De komende tijd zullen diverse mensen 'achter de 
knoppen' plaatsnemen, hier zijn we enorm blij 
mee. 
We zijn nu nog op zoek naar mensen die af en toe 
de PowerPointPresentaties willen maken. 
Heb je op vrijdag of zaterdag wat tijd over en kan 
je overweg met PowerPoint, dan hopen we dat je 
ons wilt helpen! 
Stuur even een mailtje 
naar beamerteam@pkndebrug.nl of spreek 
Armando of Erwin even aan. 
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