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TOCH MET ELKAAR VERBONDEN

KERKDIENST ALLEEN ONLINE
THEMA DIENST Uit het water gered

Onze voorganger in deze dienst is
Ds. J.C.M. van der Wilt.
Zij maakt filmpjes met het thema Kunst als
Troost. U kunt die vinden met
https://studio.youtube.com/video/JhjcVGs6t_A/edit

Organist: Cedrik Kerkdijk
Lector:
Brenda Kerkdijk
Orgelspel
Welkom
Intochtslied

Wat hou ik van uw huis

https://www.youtube.com/watch?v=ApLReosJd0s
Bemoediging, drempelgebed en groet
Kyriëgebed
Glorialied 216: 1,2,3

Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in
de boot te stappen en alvast vooruit te
gaan naar de overkant, hij zou ook komen
nadat hij de mensen had weggestuurd.
23Toen hij hen weggestuurd had, ging hij
de berg op om er in afzondering te bidden.
De nacht viel, en hij was daar helemaal
alleen. 24De boot was intussen al vele
stadiën van de vaste wal verwijderd en
werd, als gevolg van de tegenwind, door de
golven geteisterd. 25Tegen het einde van
de nacht kwam hij naar hen toe, lopend
over het meer. 26Toen de leerlingen hem
op het meer zagen lopen, raakten ze in
paniek. Ze riepen: ‘Een spook!’ en
schreeuwden het uit van angst. 27Meteen
sprak Jezus hen aan: ‘Blijf kalm! Ik ben
het, wees niet bang!’ 28Petrus antwoordde:
‘Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik
over het water naar u toe moet komen.’
29Hij zei: ‘Kom!’ Petrus stapte uit de boot
en liep over het water naar Jezus toe.
30Maar toen hij voelde hoe sterk de wind
was, werd hij bang. Hij begon te zinken en
schreeuwde het uit: ‘Heer, red me!’
31Meteen strekte Jezus zijn hand uit, hij
greep hem vast en zei: ‘Kleingelovige,
waarom heb je getwijfeld?’ 32Toen ze in de
boot stapten, ging de wind liggen. 33In de
boot bogen de anderen zich voor hem neer
en zeiden: ‘U bent werkelijk Gods Zoon!’
34Toen ze overgestoken waren, gingen ze
aan land bij Gennesaret.
Lezing: Hebreeën 12: 2 ‘Laten we de blik
gericht houden op Jezus, de grondlegger en
voltooier van ons geloof’ .

https://www.youtube.com/watch?v=i5IexXMnsww
Inleiding op de dienst
Gebed van de zondag
Verhaal voor jong en oud:

https://www.bijbelbios.nl/lego-bijbelverhaallopen-op-het-water/
Lezing: Mattheus 14: 22-33 door lector

Zingen: sela: Ik zal er zijn
https://www.youtube.com/watch?v=f4RgXZAEiQg

Verkondiging
Opwekking 488 de kracht van uw liefde
https://www.youtube.com/watch?v=R4
2THV3IBQo

----------------------------------------------------------------------------------------------Wegens ziekte van Ds. Jaap Bol
Kopij inleveren tot vrijdag 17.00 uur
nemen waar Henk Hoogendoorn tel.
via e-mail zondagsbrief@pkndebrug.nl
273413 of Matty Zoutewelle tel. 274119

Voorbeden dankgebed, stil gebed en
Onze Vader
Zegen
Slotlied: Zingen:416: 1-4

https://www.youtube.com/watch?v=FxU67RM
VRkQ

Orgelspel
De bloemen van de kerk gaan als groet

naar de familie Hoefnagel-van Peer, van der
Duinstraat 102 5161 BS.
Zieken: Door antibiotica voelt zr. J. van
der Made-Lankhaar zich veel beter.
Fysiotherapie geeft verlichting van de pijn
die ze nog heeft. Ze is dankbaar dat de
Heer haar heeft gespaard.
Collecten:
Eigen jeugdwerk
Kerk
Exploitatie.
Kerk en diaconie missen nu de bijdragen
die u in de collectezak doet. Bijdragen via
uw bankrekening worden dus op prijs
gesteld. De rekeningnummers vindt u
achter in Kontakt.
Vergeet u niet uw toezegging VVB door te
geven?
Voorbeden
Voor de dienst van zondag kunt u mij
voorbeden doorgeven door mij te bellen
(0416 263413) 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.

Hemelvaartsdag
Het plan was dat wij op Hemelvaartsdag te
gast zouden zijn in ’s Gravenmoer. Omdat
zij de dienst niet online kunnen uitzenden
is in overleg besloten de dienst te houden
in de kerk van Waspik. Aanvang 9.30
uur.
Vanuit Waspik was gevraagd om bij de
gezamenlijke dienst aan te sluiten.
Voorganger zal zijn mw. Marjanne de
Bruin. Elk van de drie kerken zal met een
ambtsdrager aanwezig zijn.
Toekomst van de kerkdienst
De beperkingen door de coronacrisis zullen
naar verwachting over enkele weken
worden verlicht. Welke mogelijkheden er
dan zullen zijn om met een beperkt aantal
kerkgangers aanwezig te zijn? Daarover zal
de kerkenraad op 18 mei overleggen. De
besluiten daarover zullen in de volgende
zondagsbrief en in Kontakt worden
meegedeeld.
Luisteren en kijken naar uitzendingen
via www.kerkomroep.nl
Als u dit programma start krijgt u een kaart van
Nederland te zien. Druk op de provincie Noord
Brabant en er verschijnt een lange lijst van
kerken in alfabetische plaats volgorde. Kies de
kerk van uw keuze. Luisteren naar een op de
kerkomroep uitgezonden dienst op het moment
dat deze wordt opgenomen blijkt soms
problemen op te leveren.
Als veel mensen dat tegelijk doen kan er sprake
zijn van overbelasting. Daarom lukt het vaak
beter als de dienst later op de dag wordt
beluisterd. Wij hebben daar geen beelden bij,
maar het is mogelijk de beamerpresentatie er
bij te zien. Het pptx-bestand is in PowerPoint.
Als u het pdf-bestand gebruikt staan de
plaatjes van de presentatie onder elkaar.
• Er zal a.s. zondag weer een PKN dienst op
tv zijn om 9.20 uur.
Voor wie andere diensten wil horen of bekijken
heb ik op dit moment de volgende informatie:
•
•
•

De dienst van PG Waalwijk is ook te zien.
Elke zondag verzorgt ds. Otto Grevink een
dienst om 9.30 uur, die u kunt volgen via
www.coronadiensten.nl.
De diensten in de Hervormde kerken van
Sprang en Waspik zijn te beluisteren.
Henk Hoogendoorn

