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WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

Nu we met elkaar nadenken over de toekomst van
onze gemeente, is één van de eerste vragen: voor
wie doen we dat? Het eerste vrome antwoord ligt
voor de hand: voor God, tot eer van Hem. Maar
wie is die gemeenschap van mensen waar we het
over hebben als we denken aan de toekomst van
Zijn gemeente in De Brug? Dat zijn allereerst
‘wijzelf’. En dat is ook wel een spannende
omschrijving, want dat suggereert dat er een ‘wij’
is. Natuurlijk zijn ‘wij’ samen gemeente, maar de
één zal zich daar meer onderdeel van voelen dan
de ander, meer of minder overeenkomsten ervaren
met anderen, meer of minder geschiedenis met
anderen voelen, meer of minder herkenning
voelen in hoe we samen ons geloof beleven. Hoe
dan ook: gemeente zijn voor God begint bij ‘ons’.
Voor wie zijn we gemeente? Ergens zit het ook in
onze genen om het geloof niet voor onszelf te
houden, maar om het te delen. Allereerst met onze
kinderen. Dat gaat niet altijd gemakkelijk. Velen
ervaren dat hun kinderen niet meer (allemaal)
naar de kerk gaan, hun kleinkinderen misschien
niet eens meer (allemaal) gedoopt worden. En we
ervaren als gemeenschap dat we mensen niet meer
zien, ook al voor corona. Dat kan de neiging
oproepen je dan maar vooral terug te trekken om
te proberen het vooral goed te hebben met elkaar.
Want: zit er nog iemand anders te wachten op het
Evangelie? En: waarom zouden we dat moeten
willen doorvertellen aan anderen die daar niet op
lijken te zitten te wachten?
Pioniers gaan ons in onze kerk op allerlei plekken
in het land voor op verkenning op onbekend
terrein. Zij zijn te gast bij mensen die niet (meer)
naar de kerk gaan. Zij zoeken met hen naar een
manier waarop het Evangelie voor hen relevant
zou kunnen zijn; hoe de boodschap van Jezus iets
zou kunnen betekenen in hun leven. Dat doen ze
in buurthuizen, cafés, buurtuinen,
leefgemeenschappen, monastieke kloosterachtige

plekken, en ook op scholen. Eén van die 150
pioniersplekken in Nederland is Zin op School in
Waalwijk. Zondag laten we iets zien van het werk
daar, om vooral stil te staan bij de vraag: waaróm
zou je het Evangelie willen vertellen aan kinderen
en ouders die niets (meer) hebben met geloof en
kerk?
Psalm 78 wordt vaak gebruikt als het over
geloofsopvoeding, het doorgeven van geloof, gaat:
‘Wij hebben het gehoord, wij weten het, onze
ouders hebben het ons verteld. Wij willen het onze
kinderen niet onthouden’. Maar deze psalm wijst
ons juist ook de weg als ‘we’ de verhalen van God
vergeten zijn. En ze blijken bovendien van grote
maatschappelijke waarde. Dit vergezicht van
pioniers kan ons als gemeente helpen met de
vraag: voor wie zijn wij gemeente, en misschien
ook wel: waarom zouden we er nog in geloven dat
er toekomst is voor geloof en kerk? Van harte
welkom zondag, in de kerk, of live of later via
YouTube.
Wil je meer weten over pionieren? Klik dan op de
folder.
Meer informatie over Zin op School vind je op
www.zinopschool.nl en op de socials zoals
YouTube.

Liturgie:
Voorganger: ds. Otto Grevink
Organist: Jos Dekkers
Ouderling: Henk Hoogendoorn
Diaken: Jenny Verhagen
Lector: Martha Dank
Voorbeden: Henk Hoogendoorn
Welkom en mededelingen
Lied: Psalm 78: 1,2 (De nieuwe
psalmberijming):
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1. Luister, mijn volk, naar mijn doordachte
woorden,
naar wat wij eens van onze ouders hoorden.
wij mogen het verleden niet vergeten;
laat aan je kinderen Gods daden weten.
Vertel het door, vertel het nageslacht
wat Hij gedaan heeft door zijn grote kracht.
2. Hij gaf zijn volk een richtlijn voor het leven
en Hij gebood die woorden door te geven.
Zo zou elk kind dat daarna werd geboren
zijn grote daden en beloften horen.
Dan zouden zij vertrouwen op hun God;
dan hielden zij zich trouw aan zijn gebod.
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 geloof,
hoop en liefde.
(allen) Amen
Klein Gloria: lied 195
Drempelgebed
Inleiding
Lied: ‘Goedemorgen, welkom allemaal’ (lied 288)
Gebed om ontferming (Kyrië)
Loflied (gloria): ‘Zonne en maan’ (lied 303: 1,2,3)
DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij de opening van de Schriften
Bennie
Kinderlied: ‘Laat je licht maar schijnen’ (video)
Lezing: psalm 78: 1-8, 36-37, 59-60, 67-72
Luister, mijn volk, naar wat ik leer,
hoor de woorden uit mijn mond.
2Ik open mijn mond voor een wijze les,
spreek uit wat sinds lang verborgen is.
3Wij hebben het gehoord, wij weten het,
onze ouders hebben het ons verteld.
4Wij willen het onze kinderen niet onthouden,
wij zullen aan het komend geslacht vertellen
van de roemrijke, krachtige daden van de HEER,
van de wonderen die hij heeft gedaan.

5Hij stelde een richtlijn vast voor Jakob
en kondigde in Israël een wet af.
Onze voorouders gaf hij de opdracht
die aan hun kinderen te leren.
6Zo zou het volgende geslacht ervan weten,
en zij die nog geboren moesten worden,
zouden het weer aan hun kinderen vertellen.
7Dan zouden zij op God vertrouwen,
Gods grote daden niet vergeten
en zich richten naar zijn geboden.
8Dan zouden zij niet worden als hun voorouders,
een onwillig en opstandig geslacht,
onstandvastig van hart en geest,
een geslacht dat God ontrouw was.
36Maar zij bedrogen hem met hun mond,
met hun tong logen zij hem voor,
37hun hart was niet aan hem gehecht,
zij waren zijn verbond niet trouw.
59Toen God dit hoorde, werd hij verbolgen
en wierp hij Israël ver van zich af.
60Hij gaf zijn woning in Silo op,
de tent waar hij woonde onder de mensen.
67Hij verwierp de tent die bij Jozef stond,
de stam Efraïm koos hij niet,
68nee, de stam Juda koos hij,
de Sionsberg heeft hij lief.
69Hij bouwde zijn heiligdom, hoog als de hemel,
en zette het vast als de aarde, voor eeuwig.
70Zijn keuze viel op David, zijn dienaar,
hij riep hem weg bij de schapen,
71haalde hem achter de zogende ooien vandaan
en maakte hem herder van Jakob, zijn volk,
van Israël, zijn eigen bezit.
72Hij was een herder met een zuiver hart,
met vaste hand heeft hij hen geleid.
Lied: psalm 78: 10, 17, 18 (De nieuwe
psalmberijming)
10. Ze bleven zich in de woestijn misdragen.
Ze kwetsten God door Hem steeds uit te dagen.
Ze wilden van zijn heiligheid niets weten.
Wat Hij gedaan had waren ze vergeten:
Hoe Hij hen hielp met uitgestoken hand,
Hoe Hij hen redde uit het slavenland.
17. In Efraïm bleef God niet langer wonen;
aan Juda wilde Hij zijn liefde tonen.
Hij koos de Sionsberg om van te houden,
waar Hij een huis, zijn eigen woning, bouwde:
een tempel voor de eeuwigheid gemaakt,
een heiligdom dat aan de hemel raakt.
18. God haalde David, die de schapen weidde.
Hij koos Hem uit om Israël te leiden.
Als herder moest hij zijn bezit bewaken,
de eigenwijze kudde volgzaam maken.
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David hield hen in het beloofde land
oprecht van hart met wijsheid in de hand.
Overweging
Lied: ‘Meesterwerk’ (video)
Dankgebed, voorbeden (samen met Henk
Hoogendoorn) en stil gebed, steeds afgesloten
met gezongen:

Onze Vader:
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de
hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het Kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.
Collecten: onder orgelspel komen de kinderen
terug uit de kindernevendienst
Slotlied: ‘Ik wens jou’ (video)
Wegzending en zegen (gezongen Amen)

Zingen: ja amen ja halleluja.

Berichten voor de gemeente
Nevendienst:
Beste allen,
Omdat we bij de kindernevendienst veel
jonge kinderen hebben is het verzoek
gekomen van ouders om de kinderen na de
gebeden terug te laten komen uit de
kindernevendienst.
Het is moeilijk de kinderen stil te krijgen en te
houden tijdens de gebeden. We hebben als
kindernevendienst daarom besloten om het
terugkeermoment van de kinderen na de
gebeden tijdens de collecte te doen zoals we in
het verleden ook gedaan hebben.
Groeten,
Brenda (namens de leiding KND en PND)
Bloemen
Op 8 mei gingen de bloemen als groet naar
mw. A. van Zutphen-Smits.
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.

Orgelspel
Collecten
1Speciale diensten
2Missionair werk
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Vrijwilligers in Elzenhoven
In zorgcentrum Elzenhoven is er een flink
aantal activiteiten waarbij de hulp van
vrijwilligers gewenst is. Er worden aan de
bestaande vrijwilligers met enige regelmaat
verzoeken gestuurd om medewerking bij
eenmalige activiteiten. Daarnaast zijn er
regelmatig terugkerende activiteiten waarbij
uitbreiding van het aantal vrijwilligers heel fijn
zou zijn.
Vanuit onze kerk zijn we bij een aantal
hiervan goed vertegenwoordigd: een lid van de
locatieraad, twee organisten en twee
voorgangers bij de weeksluitingen en twee
personen die spelen en zingen bij het
harmonium. In deze opsomming heb ik de
contactpersonen niet genoemd omdat dit onze
eigen activiteit is en niet georganiseerd vanuit
Elzenhoven.
Bij andere activiteiten kom ik geen namen
tegen van leden van onze kerk. Bij de
weeksluiting op zaterdag om 19.00 uur zijn er
twee vrijwilligers die op dit moment één keer
in de vijf weken vooraf bewoners ophalen en
na afloop terugbrengen naar hun kamer. Met
een deel van de aanwezigen wordt na afloop
eerst koffie gedronken in het restaurant. De
gemiddelde leeftijd van de vrijwilligers is
eigenlijk te hoog! Eerst een keer meelopen om
te wennen is natuurlijk mogelijk. Wie zich
voelt aangesproken kan contact met mij
opnemen. Ik leid hen met genoegen binnen.
Na deze oproep heeft één van onze
gemeenteleden zich gemeld. Wie volgt?
Op 19 mei is een vrijwilliger bij het zingen bij
het harmonium verhinderd. Wie is bereid haar
voor die keer te vervangen?
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 IBANnummers blijft uiteraard ook mogelijk:
Kerk: NL67RABO0373734611
Diaconie: NL38RABO0373709234
ZWO: NL16RABO0373709242
Jeugd: NL92RABO0373734646
Hartelijk dank voor uw bijdragen!

