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ZONDAGSBRIEF 10 APRIL 2022
WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

Zesde zondag van de Veertigdagentijd
Palmzondag

Zondag vieren we met Palmpasen het begin
van de Stille Week richting Pasen. Palmpasen
is een feest. Jezus wordt met veel
enthousiasme Jeruzalem binnengehaald. Maar
er hangt een donkere lucht boven. Het is een
feest met een rouwrandje. Tussen de
lofliederen wordt ook gesproken over een
offer. En dat schuurt. Net zoals het verhaal van
het offer van die andere zoon, Izaäk, schuurt.
Het verhaal uit Genesis wordt aangedragen als
oudtestamentisch verhaal naast het verhaal
van de intocht volgens Johannes. Ik heb ze
naast elkaar laten staan, juist omdat het zo
schuurt. Komen we er iets mee op het spoor
van de zin van alles wat er staat te gebeuren
deze week?
Voorganger:
Organist:
Ouderling:
Diaken:
Lector:
Voorbeden:

Ds. Otto Grevink
Cedrik Kerkdijk
Brenda Kerkdijk
Robert Nederveen
Pauline Schouten
Dieter Verbeek

Welkom en mededelingen
Bloemschikking
6e zondag 10 april 2022. Lucas 22 1-23,56
Een onverwacht gedeelte voor Palmzondag,
waar meestal de intocht in Jeruzalem centraal

staat. We lezen over de voorbereidingen die
Petrus en Johannes moeten treffen voor de
Pesachmaaltijd. Maar ook over de afspraak van
Judas met de hogepriesters om Jezus uit te
leveren. Tijdens de maaltijd spreekt Jezus de
woorden uit; Dit is mijn lichaam en dit is mijn
bloed. De tekenen van brood en wijn Wanneer
we het avondmaal vieren doen we dat in het
besef dat brood en wijn, lichaam en bloed zijn,
maar we kijken ook vooruit. Wanneer we
uitspreken “van U is de toekomst” helpt het
avondmaal ons ook daaraan herinneren.
De tekenen van brood en wijn staan centraal
in deze schikking. De verticale zuil wordt
steeds groener. Ook zijn buxustakken
toegevoegd, als een verwijzing naar de intocht
in Jeruzalem. Tussen de takken staan
korenaren als symbool voor het brood en
druiven als verwijzing naar de wijn.
Samenzang: psalm 118: 1,3,10
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
geloof, hoop en liefde.
(allen) Amen
Gebed
Samenzang: lied 552: 1,2,3
Kyriëgebed

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contact :
Kopij inleveren tot vrijdag 17.00 uur
Ds. Otto Grevink, 06-30565951,
via e-mail zondagsbrief@pkndebrug.nl
ottogrevink@gmail.com
b.g.g. Henk Hoogendoorn, tel. 273413
b,g.g. Matty Zoutewelle, tel. 274119

Lied: ‘God zij nabij’ (naar psalm 20):
https://www.youtube.com/watch?v=G2Xm
3OAL8rk
Veertigdagenproject: gesprek met Bennie
Projectlied
Een slinger van verhalen
projectlied Veertigdagentijd 2022
Kind op Zondag
Elke zondag:
Een slinger van verhalen gaat
als teken door de tijd,
vertelt wat ons te wachten staat:
dat God zijn volk bevrijdt.
Refrein:
Wij vieren een bijzonder feest,
het leven wordt gevierd.
En wie met ons verhalen leest
ontdekt: dat feest is hier!
6. Laat horen dat je vrolijk bent,
de koning komt eraan.
Hosanna! Maak zijn naam bekend
en laat Hem binnengaan.
Refrein
Lezing uit het Oude Testament:
Genesis 22: 1-18
1Enige tijd later stelde God Abraham op de
proef. ‘Abraham!’ zei Hij. ‘Ja, ik luister,’
antwoordde Abraham. 2‘Haal je zoon, je enige,
van wie je zoveel houdt, Isaak, en ga naar het
gebied waarin de Moria ligt. Daar moet je hem
offeren op een berg die Ik je wijzen zal.’
3De volgende morgen stond Abraham vroeg
op. Hij zadelde zijn ezel, nam twee van zijn
knechten en zijn zoon Isaak met zich mee,
hakte hout voor het offer en ging op weg naar
de plaats waarover God had gesproken. 4Op
de derde dag zag Abraham die plaats in de
verte liggen. 5Toen zei hij tegen de knechten:
‘Blijven jullie hier met de ezel. Ikzelf ga met de
jongen verder om daarginds neer te knielen.
Daarna komen we naar jullie terug.’ 6Hij pakte
het hout voor het offer, legde het op de
schouders van zijn zoon Isaak en nam zelf het
vuur en het mes. Zo gingen die twee samen
verder. 7‘Vader,’ zei Isaak. ‘Ja, mijn zoon, ik
luister,’ antwoordde Abraham. ‘We hebben

vuur en hout,’ zei Isaak, ‘maar waar is het lam
voor het offer?’ 8Abraham antwoordde: ‘God
zal zich zelf van een offerlam voorzien, mijn
zoon.’ En zo gingen die twee samen verder.
9Toen ze waren aangekomen bij de plaats
waarover God had gesproken, bouwde
Abraham daar een altaar, schikte het hout
erop, bond zijn zoon Isaak vast en legde hem
op het altaar, op het hout. 10Toen pakte hij het
mes om zijn zoon te slachten. 11Maar de engel
van de HEER riep vanuit de hemel: ‘Abraham,
Abraham!’ ‘Ja, ik luister,’ antwoordde hij.
12‘Raak de jongen niet aan, doe hem niets!
Want nu weet Ik dat je ontzag voor God hebt:
je hebt Mij je zoon, je enige, niet willen
onthouden.’ 13Toen Abraham om zich heen
keek, zag hij achter zich een ram, die met zijn
hoorns verstrikt was geraakt in de struiken.
Hij pakte het dier en offerde dat in de plaats
van zijn zoon. 14Abraham noemde die plaats
‘De HEER zal erin voorzien’. Vandaar dat men
tot op de dag van vandaag zegt: ‘Op de berg
van de HEER zal erin voorzien worden.’
15Toen sprak de engel van de HEER opnieuw
vanuit de hemel tot Abraham. 16Hij zei: ‘Ik
zweer bij mijzelf – spreekt de HEER: Omdat je
dit hebt gedaan, omdat je Mij je zoon, je enige,
niet hebt onthouden, 17zal Ik je rijkelijk
zegenen en je zo veel nakomelingen geven als
er sterren aan de hemel zijn en zand op het
strand langs de zee, en je nakomelingen zullen
de steden van hun vijanden in bezit krijgen.
18En dankzij jouw nakomelingen zullen alle
volken op aarde zich gezegend noemen. Want
jij hebt naar Mij geluisterd.’
Samenzang: lied 575: 1,2
Lezing uit het Nieuwe Testament:
Johannes 12: 12-19
12De volgende dag was er al een grote menigte
in Jeruzalem voor het feest. Toen ze hoorden
dat Jezus ook zou komen, 13haalden ze
palmtakken en liepen ze de stad uit, Hem
tegemoet, terwijl ze riepen: ‘Hosanna!
Gezegend Hij die komt in de naam van de
Heer, de koning van Israël.’ 14Jezus zag een
ezel staan en ging erop zitten, zoals
geschreven staat: 15‘Vrees niet, vrouwe Sion, je
koning is in aantocht, en Hij zit op een
ezelsveulen.’ 16Zijn leerlingen begrepen dit
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aanvankelijk niet, maar later, toen Jezus tot
majesteit verheven was, herinnerden ze zich
dat dit over Hem geschreven stond, en dat het
zo ook gebeurd was. 17De mensen die erbij
waren geweest toen Hij Lazarus uit het graf
riep en uit de dood opwekte, waren van die
gebeurtenis blijven getuigen. 18Daarom ging
de menigte Hem tegemoet; ze hadden
gehoord dat Hij dit teken had verricht. 19En
de farizeeën zeiden tegen elkaar: ‘Je ziet dat
we niets bereikt hebben: kijk maar, de hele
wereld loopt achter Hem aan.’
Samenzang: Lied 575: 5,6
Preek
Samenzang: ‘Tienduizend redenen’:
https://www.youtube.com/watch?v=s5NzH
vnUVI&list=UUfYN6MRd8dFfeUAWuKqBey
Q&index=14
Collecten
Dankgebed, voorbeden (samen met Dieter
Verbeek) stil gebed, steeds afgesloten met
gezongen:

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.
Slotlied: lied 556: 1,4,5
Wegzending en zegen
Gezongen Amen
Collecten
140dg koll. JOP
2Exploitatie
40dagentijd 2022 Alles komt goed?!
PaasChallenge: inleven in het paasverhaal.
Elk jaar doen meer dan zesduizend jongeren
in de week voor Pasen mee met de
PaasChallenge. Met dit spel, dat gemaakt is
door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie
van de Protestantse Kerk (JOP), leren de
jongeren de karakters uit het paasverhaal
kennen. Door middel van allerlei opdrachten
leven ze zich in in bijvoorbeeld Petrus, Judas
en Maria en wordt hun de vraag gesteld welke
keuzes zij zouden maken in de situatie van
toen. Jongeren ervaren de PaasChallenge als
ontdekkend en verrijkend.
Het collectedoel van deze Palmpasen in
daarom JOP en u kunt uw gave voor dit doel
overmaken op het ibannummer van onze kerk:
NL67RABO0373734611 met vermelding van
JOP. De collecteopbrengst van de
collecteschaal in de kerk en de digitale
betaallink wordt evenredig verdeeld tussen dit
collectedoel en de Exploitatie.
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Berichten voor de gemeente
Op 3 april gingen de bloemen als groet naar mw.
A. Brouwers-Vissers.
Diensten in de Stille Week
WITTE DONDERDAG viering H.A.:
-ds. Otto Grevink
14 april 2022 om 19:30 uur
-Jos Dekkers, organist
Collecte: 1.Diaconie 2.Kerk
GOEDE VRIJDAG: -Cantorij o.l.v. Corine
Vreeken
15 april 2022 om 19:30 uur
-Commissie eredienst en enkele gemeenteleden
-Cedrik Kerkdijk, organist
STILLE ZATERDAG:
-Willie Verhoef
16 april 2022 om 21:00 uur
-Brenda Kerkdijk
-Henk Hoogendoorn, organist
-Margriet Dorr, dwarsfluit
In de kerk is een liturgieboekje beschikbaar. De
inhoud zal voor wie thuis de dienst volgt worden
verspreid zoals de zondagsbrief. De volgende
zondagsbrief betreft de dienst op Eerste Paasdag.
Voorbeden
Voor de diensten kunt u mij voorbeden doorgeven
door mij te bellen (0416 273413) 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
Schoonhouden kerkgebouw “De Brug”
Na 10 jaar schoonmaak van het gebouw heeft
Louise van Elderen besloten om hiermee te
stoppen in verband met haar overige
werkzaamheden. (Dank je wel Louise)
De kerkrentmeesters zijn nu op zoek naar
vervanging van deze bezigheid die wekelijks
ongeveer 3 uur tijd kost. Misschien is bij u iemand
bekend die op zoek is naar werk.
Bij interesse kunt u contact opnemen met:
Jan Korver,
email:
familiekorver@home.nl
Matty Zoutewelle
email:
matty.zoutewelle@planet.nl
Namens de kerkrentmeesters: Matty Zoutewelle.

Steun voor Oekraïners
Wanneer er vooraf niet is nagedacht over de
verstandigste manier van aanpak volgt meestal een
enigszins chaotische beweging. Zo ook nu. Hierna
de stand van zaken voor zover we die in de
gemeente Waalwijk nu kunnen overzien:
Huisvesting gaat voor grote panden van de
gemeente via de gemeente. Alle panden van
particulieren gaan via https://takecarebnb.org/.
Vrijwilligers zijn nodig voor 1. inrichting en
gereed maken van de panden van de gemeente en
2. voor begeleiding van vrijwilligers.
1. gaat via de burgerlijke gemeente;
contactpersoon Rini Quirijns
<rini.quirijns@gmail.com>
2. gaat via Vluchtelingenwerk; contactpersoon Jan
van den Berg
<janpietervandenberg@gmail.com>

Mutaties “Kontakt”
Kindernevendienst
17 april kindernevendienst is onder leiding van
Petra Visser en Mirjam Paardenkooper en op
24 april kindernevendienst met Nienke Kerkdijk.
(Door een fout van de redactie zijn helaas zijn deze
twee data niet opgenomen in Kontakt).

