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WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

‘Wezenzondag’
We vieren deze week op de zondag tussen
Hemelvaart en Pinksteren. Tussen het moment dat
Jezus uit het zicht van de leerlingen is verdwenen
en het moment dat de Geest, de Trooster, naar de
leerlingen komt. Tussen de 40e en 50e dagen na
Pasen voelt Jezus niet meer zo dichtbij. Dat is een
gevoel dat we allemaal in meer of mindere mate
kennen. Is Jezus, is God, niet heel ver weg, en wat
moet ik nu? Moet ik het niet zelf maar uitzoeken,
hoe alleen het ook voelt? De verhalen over God en
Jezus zijn mooi, mooie herinneringen…
Het is daarom dat deze zondag Wezenzondag
wordt genoemd. En we beginnen met het lezen
van een bijzonder verhaal: het verhaal over Ruth.
Dat verhaal wordt ons niet zomaar aangereikt. Het
speelt zich af in de tijd tussen het Joodse Paasfeest
en het Joodse Pinksterfeest, tussen het oogsten van
het gerst en het tarwe, maar meer nog: het begint
op een ‘Goede Vrijdag’ vol hongersnood. Het
verhaal ademt aan het begin eenzelfde
verweesdheid. Het Bijbelboek Ruth vertelt ons iets
over een geestelijke nood achter de hongersnood,
over doen wat goed is in je eigen ogen.
Bij The Passion Hemelvaart werd ik geraakt door
Het Lied van Ruth (Stef Bos) uit de monden van
moeder Maria en Jezus’ leerlingen:
Ik ben een vreemde hier
Voorbij de grens gegaan
Ik heb mijn hart gevolgd
Toen ik jou tegenkwam
Al word ik gek verklaard
Omdat ik jou vertrouw
Jij bent een deel van mij
Ik kan niet zonder jou
En ik weet de toekomst is onzeker
En het donker is dichtbij

En ik weet ons wacht een lange reis
Recht door de woestijn
Recht door de woestijn
Maar jouw land is mijn land
Jouw volk is mijn volk
Jouw taal is mijn taal
Jouw god is mijn god
En Jouw droom is mijn droom
Jouw pad is mijn pad
Jouw toekomst mijn toekomst
Jouw hart is mijn hart
Maar ik zal verder gaan
En ik zal sterk zijn
Want ik wil naast jou staan
Al zal dit moeilijk zijn
Al zal dit moeilijk zijn…
Want jouw land is mijn land
Jouw volk is mijn volk
Jouw taal is mijn taal
Jouw god is mijn god
En jouw droom is mijn droom
Jouw pad is mijn pad
Jouw toekomst mijn toekomst
Want jij bent mijn dag en mijn nacht
Want jouw huis is mijn huis
Jouw angst is mijn angst
Jouw stilte mijn stilte
En jouw land is mijn land
Kom je zondag mee ontdekken wat het verhaal van
Ruth ons juist op deze zondag en juist in deze tijd
ons te zeggen heeft? De cantorij komt zingen. Die
zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren valt er
altijd een beetje tussenuit, en veel mensen gaan er
ook even tussenuit (leve YouTube!), maar het is
juist een heel bijzondere zondag. Tot zondag!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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

Voorganger: ds. Otto Grevink
Organist: Cedrik Kerkdijk
m.m.v. de cantorij o.l.v. Corine Vreeken
Ouderling: Brenda Kerkdijk
Diaken: Kees van Eersel
Lector: Dieter Verbeek
Voorbeden: Willie Verhoef
Welkom en mededelingen
Samenzang: psalm 27 (De nieuwe psalmberijming)
1. God is mijn licht, de redder van mijn leven.
zou ik nog bang zijn voor de duisternis?
Hij is mijn kracht, Hij zal bescherming geven.
Wie vrees ik nog wanneer Hij bij mij is?
Toen ik werd aangevallen hield ik stand;
mijn tegenstanders beten in het zand.
Al smeedt een machtig leger een complot,
ik weet mij veilig in de hand van God.

Inleiding op de dienst
Samenzang: ‘- en vele duizenden, ontheemd,
gevlucht uit eigen land’ (lied 997: 1 en 2 cantorij, 3
en 4 allen)
Gebed om ontferming (Kyrië)
Loflied (Gloria): Lied ‘Tebje Pajom’ (Russisch
Vredeslied) (Vertaling: “O Heer schenk vrede, voor
vrede in de wereld, blijf bij ons. Wij bidden u
verhoor ons. Blijf bij ons, Heer Gij allerhoogste
God.")
DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij de opening van de Schriften
Bennie
Kinderlied:

2. Eén ding vraag ik, het is mijn hartsverlangen:
bij Hem te mogen wonen voor altijd,
om elke dag zijn liefde te ontvangen;
niets is zo goed als zijn aanwezigheid.
Wanneer ik moegestreden ben en zwak,
schuil ik bij Hem, Hij geeft mij onderdak.
Met opgeheven hoofd prijs ik de Heer.
Ik zing en speel een danklied tot zijn eer.
3. Heer, hoor mij roepen, antwoord op mijn
smeken.
Ik zoek U, Heer, verberg U niet voor mij!
Wijs mij niet af, geef mij een levensteken;
laat uw gezicht zien, ga mij niet voorbij.
God, mijn behoud, U hebt mij steeds gered,
help mij opnieuw, verhoor ook dit gebed.
Al zijn mijn ouders bij me weggegaan,
U neemt mij als uw kind in liefde aan.
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: ‘Ere zij de Vader en de Zoon’ (lied
195)

Lezing: Ruth 1
1In de tijd dat de rechters het volk leidden, brak er
een hongersnood uit in het land. Een man trok
daarom met zijn vrouw en zijn twee zonen weg uit
Betlehem in Juda, om als vreemdeling te gaan
wonen in de vlakte van Moab. 2De naam van de
man was Elimelech, die van zijn vrouw Naomi, en
zijn twee zonen heetten Machlon en Kiljon; het
waren Efratieten uit Betlehem in Juda. Toen ze in
de vlakte van Moab waren aangekomen, bleven ze
daar wonen. 3Na enige tijd stierf Elimelech, de
man van Naomi, en zij bleef achter met haar twee
zonen. 4Zij trouwden allebei met een Moabitische
vrouw. De naam van de ene was Orpa, die van de
andere was Ruth. Nadat ze daar ongeveer tien jaar
gewoond hadden, 5stierven ook Machlon en
Kiljon, en de vrouw bleef alleen achter, zonder
haar twee zonen en zonder haar man.
6Toen Naomi hoorde, daar in Moab, dat de HEER
zich het lot van zijn volk had aangetrokken en het
weer brood had gegeven, maakte ze zich samen
met haar twee schoondochters gereed om Moab te
verlaten en terug te keren. 7Samen met hen verliet
ze de plaats waar ze gewoond had en ging terug
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naar Juda. Maar eenmaal onderweg 8zei Naomi:
‘Gaan jullie nu maar allebei terug naar het huis van
je moeder. Moge de HEER zo goed voor jullie zijn
als jullie voor mij en mijn gestorven zonen zijn
geweest. 9Moge Hij ervoor zorgen dat jullie allebei
geborgenheid vinden in het huis van een man,’ en
ze kuste hen. Toen barstten zij in tranen uit 10en
zeiden: ‘Maar we willen met u terugkeren naar uw
volk!’ 11‘Ga terug, mijn dochters,’ zei Naomi,
‘waarom zouden jullie met mij meegaan? Kan ik
soms nog zonen krijgen die jullie mannen kunnen
worden? 12Ga toch terug, want ik ben te oud voor
een man. Zelfs al zou ik nog hoop koesteren, zelfs
al sliep ik vannacht nog met een man en al bracht
ik nog zonen ter wereld – 13zouden jullie dan
wachten tot ze groot zijn en je ervan laten
weerhouden met een andere man te trouwen? Nee,
mijn dochters, mijn lot is te bitter voor jullie; de
HEER heeft zich tegen mij gekeerd.’ 14Opnieuw
begonnen zij te huilen. Orpa kuste haar
schoonmoeder vaarwel, maar Ruth week niet van
haar zijde. 15‘Kijk, je schoonzus gaat terug naar
haar volk en haar god,’ zei Naomi, ‘ga haar toch
achterna!’ 16Maar Ruth antwoordde: ‘Vraag me
toch niet langer u te verlaten en terug te gaan, weg
van u. Waar u gaat, zal ik gaan, waar u slaapt, zal
ik slapen; uw volk is mijn volk en uw God is mijn
God. 17Waar u sterft, zal ook ik sterven, en daar zal
ik begraven worden. Alleen de dood zal mij van u
scheiden, en anders mag de HEER met mij doen
wat Hij wil!’ 18Naomi zag dat Ruth vastbesloten
was om met haar mee te gaan en drong niet langer
aan. 19Zo gingen zij samen verder, tot in Betlehem.
Samenzang: ‘Ik ben’ (lied 934: 1e keer cantorij, 2e
keer allen)
Hun aankomst in Betlehem baarde veel opzien.
Overal in de stad riepen de vrouwen: ‘Dat is toch
Naomi?’ 20Maar ze zei tegen hen: ‘Noem me niet
Naomi, noem me Mara, want de Ontzagwekkende
heeft mijn lot zeer bitter gemaakt. 21Toen ik hier

wegging had ik alles, maar de HEER heeft mij met
lege handen laten terugkomen. Waarom mij nog
Naomi noemen, nu de HEER zich tegen mij heeft
gekeerd, nu de Ontzagwekkende me kwaad heeft
gedaan?’ 22Zo kwam Naomi terug uit Moab, samen
met haar schoondochter Ruth, de Moabitische. Ze
kwamen in Betlehem aan bij het begin van de
gersteoogst.
Samenzang: ‘De Heer is opgetogen’ (lied 666)
Overweging
Samenzang: ‘Don’t build your house on a sandy
land’ (lied 931: 1e keer cantorij, 2e en 3e keer allen)
Dankgebed, voorbeden (samen met Willie
Verhoef), stil gebed, steeds afgesloten met (na: ‘zo
bidden wij u allen tezamen’): ‘Heer, doe meer dan
wij kunnen bidden’ (Sela) (1e keer 2 keer, 1e keer
cantorij)

Onze Vader – samen in de kerk en thuis (mee
projecteren 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.
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Collecten en muziek
De kinderen komen terug in de kerk

Voorbeden
Voor de diensten kunt u mij voorbeden doorgeven
door mij te bellen (06 36422405) of te
mailen hhoogendoorn15@gmail.com.

Slotlied: ‘Vervuld van uw zegen’ (lied 425)
Wegzending en zegen (gezongen Amen)
Orgelspel
Einde ziekteverlof ds. Otto Grevink
Deze week heeft u in Kontakt gelezen hoe ik mijn
werk kan voortzetten in De Brug. Dat gaat helaas
gepaard met keuzen. Maar binnen die nieuwe
grenzen kan ik ook weer volledig aan het werk.
Daarnaast kan ik werken aan mijn verdere herstel
en ontwikkeling. Deze week heb ik me dan ook
beter kunnen melden bij de landelijke kerk. Na
bijna een jaar gedeeltelijk, en even geheel, met
ziekteverlof te zijn geweest. Een hele stap, maar
ook opgelucht dat ik die kan zetten, al is het ook
spannend. We gaan weer verder, op een nieuwe
manier. En ik ben blij dat ik dat weer kan. Mocht
mijn verhaal in Kontakt nog vragen bij u oproepen,
of heeft u behoefte aan het geven van een reactie,
schroomt u dan niet mij te benaderen, na een
dienst, of via ottogrevink@gmail.com of 0630565951. Van harte welkom!
Moge God onze voortgaande samenwerking in zijn
kerk zegenen,
ds. Otto Grevink

Collecten
1ZWO
2Alg. onderhoud

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.
Tot onze vreugde heeft ds. Bert van der Linden
zich bereid verklaard om na Pinksteren ons te
ondersteunen in het pastoraat. In overleg met de
pastorale ouderlingen en de contactpersonen zal
hij gemeenteleden bezoeken en voorgaan in
uitvaartdiensten.
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!

Berichten voor de gemeente
Bloemen
Op 22 mei gingen de bloemen als groet naar fam.
Knoop.
Zieken
Mw. Van der Made werd tijdelijk opgenomen in de
revalidatieafdeling kamer van Dongepark in
Dongen. Ze is inderdaad heel dankbaar dat ze weer
wat kan lopen en wil dat graag vermeld hebben in
de voorbede as zondag. Als het herstel verder
doorzet mag ze met Pinksteren terug naar haar
woning aan de Goudvink.

