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ZONDAGSBRIEF 5 JUNI 2022 PINKSTEREN
WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

Zondag vieren we het ‘Feest van de Geest’. De
leerlingen van Jezus waren eerst helemaal
verweesd zonder hem, maar voelen nu weer de
drive, de passie, de warmte van hun geloof. Ze
staan in vuur en vlam. Daar kun je best wel
eens jaloers op zijn, als je het allemaal niet zo
hevig voelt, de inspiratie mist, geen woorden
vindt voor een gebed, of misschien helemaal
niet weet wat je met dat geloof in je dagelijks
leven kunt. Of omdat je geloof meer gewoon
voortkabbelt, en je niet echt erdoor getriggerd
wordt.
Naomi uit het Bijbelboek Ruth is ronduit
verbitterd geraakt door wat haar allemaal
overkwam. Uit dat vreemde land neemt ze
Ruth mee. En juist die vreemde Ruth gaat
Naomi voor op weg naar een nieuwe
toekomst, naar nieuwe bezieling. Door wat
Ruth doet komt Naomi langzaam weer op het
spoor wat haar drijft, en wie God voor haar
kan zijn. Een hoopvol verhaal.
Voorganger: ds. Otto Grevink
Organist: Cedrik Kerkdijk
Ouderling: Henk Hoogendoorn
Diaken: Jenny Verhagen
Lector: Jan Korver
Voorbeden: Henk Hoogendoorn
Welkom en mededelingen
Samenzang: Psalm 68: 1,2,9 (De Nieuwe
Psalmberijming)
1. God richt zich op met majesteit.
Zijn haters zoeken veiligheid;
ze rennen voor hun leven.
Zoals de wind de rook verjaagt,
zo wordt zijn vijand weggevaagd,

ver uit het zicht verdreven.
Maar de rechtvaardigen zijn blij.
Wanneer God nadert, juichen zij:
ze klappen opgetogen.
Bezing zijn naam, Hij komt eraan!
Spring voor Hem op en maak ruim baan.
Je lied zal Hem verhogen.
2. God kijkt vanuit zijn heiligdom
als vader naar de wezen om;
de weduwen behoedt Hij.
Wie zich verlaten voelt en zwak
geeft Hij ruimhartig onderdak;
de hongerige voedt Hij.
Wie niet meer weet wat vrijheid is
haalt Hij uit de gevangenis,
van elke straf ontheven.
Maar mensen die opstandig zijn
lijden gebrek in de woestijn,
waar niets kan overleven.
3. Zing, koninkrijken, zing voor Hem,
voor God de Heer, met hart en stem;
erken Hem, alle volken.
Hij trekt zijn koninklijke spoor
de hoge hemelsferen door,
ver boven lucht en wolken.
De Heer verheft zijn stem met kracht.
Zijn majesteit en grote macht
gaan elk verstand te boven.
Vanuit zijn heiligdom staat Hij
zijn Israël vol liefde bij.
Laat iedereen Hem loven!
Stil gebed, bemoediging en groet:
Onze hulp verwachten wij van God
(allen) die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw blijft tot in eeuwigheid
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(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)
Samenzang: Lied 683: 1,2,3,4 (‘’t Is feest
vandaag, ’t is Pinksterfeest’)
Gebed om ontferming (Kyrië)
Loflied (Gloria): Lied 704: 1,2 (‘Dank, dank
nu allen God’)
DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij de opening van de Schriften
Bennie
Kinderlied: ‘Ik moet weggaan’
https://www.youtube.com/watch?v=svT0yLVE
SnQ
Lezing uit het Oude Testament: Ruth 2:
1Nu was Naomi van de kant van haar
echtgenoot Elimelech verwant aan een moedig
en invloedrijk man, die Boaz heette.
2Ruth, de Moabitische, zei tegen Naomi: ‘Ik
wil graag naar het land gaan om aren te lezen
bij iemand die mij goedgezind is.’ Naomi
antwoordde: ‘Doe dat maar, mijn dochter.’ 3Ze
ging dus naar het land om aren te lezen,
achter de maaiers aan. Bij toeval kwam ze op
de akker van Boaz, het familielid van
Elimelech. 4Na enige tijd kwam Boaz zelf
eraan, uit Betlehem. ‘De HEER zij met jullie,’
groette hij de maaiers. ‘De HEER zegene u,’
groetten zij terug. 5Boaz vroeg de voorman
van zijn maaiers: ‘Bij wie hoort die jonge
vrouw daar?’ 6De man antwoordde: ‘Dat is de
Moabitische vrouw die met Naomi mee
teruggekomen is. 7Toen ze hier aankwam zei
ze: “Ik zou graag achter de maaiers aan willen
gaan om aren te lezen bij de schoven,” en nu is
ze hier al de hele dag, vanaf de vroege ochtend
– ze heeft maar even gezeten.’ 8Daarop zei

Boaz tegen Ruth: ‘Luister goed, mijn dochter.
Je moet niet naar een andere akker gaan om
aren te lezen; ga hier niet weg, maar blijf dicht
bij de vrouwen die voor mij werken. 9Volg ze
op de voet en houd je ogen gericht op het veld
waar gemaaid wordt. Ik zal mijn mannen
zeggen je niet lastig te vallen. Als je dorst hebt,
ga dan naar de kruiken en drink van het water
dat ze daar scheppen.’ 10Ze knielde, boog diep
voorover en zei: ‘Waarom bent u zo vriendelijk
voor mij? U behandelt mij goed, terwijl ik toch
maar een vreemdeling ben.’ 11Boaz
antwoordde: ‘Meer dan eens is mij verteld over
alles wat je voor je schoonmoeder hebt gedaan
na de dood van je man: dat je je vader en
moeder en je geboorteland hebt verlaten en
naar een volk bent gegaan dat je volkomen
onbekend was. 12Moge de HEER je daarvoor
rijkelijk belonen – de HEER, de God van Israël,
onder wiens vleugels je bent komen schuilen.’
13‘U bent goed voor mij, heer,’ zei ze. ‘U biedt
me troost en spreekt me moed in, terwijl ik
niet eens bij u in dienst ben.’
14Toen het etenstijd was zei Boaz tegen haar:
‘Kom maar hier en neem een stuk brood en
doop het in de wijn.’ Ze ging naast de maaiers
zitten, en hij gaf haar geroosterd graan. Ze at
tot ze genoeg had en ze hield zelfs nog over.
15Toen ze weer opstond om te gaan werken,
gaf Boaz zijn mannen de volgende opdracht:
‘Laat haar ook tussen de schoven aren lezen,
zeg daar niets van. 16Integendeel, jullie
moeten juist wat halmen voor haar uit de
bundels trekken en die laten liggen, zodat zij
ze op kan rapen. Verwijt haar dus niets.’ 17Zij
werkte tot de avond op het veld en sloeg de
korrels uit de aren die ze geraapt had. Het was
ongeveer een efa gerst. 18Ze pakte het op en
ging terug naar de stad.
Toen Naomi zag hoeveel ze verzameld had, en
toen Ruth haar ook nog gaf wat ze van het
middagmaal had overgehouden, 19riep ze uit:
‘Waar heb jij vandaag aren gelezen, waar heb
je gewerkt? Gezegend de man die jou zo goed
heeft behandeld!’ Ruth vertelde haar
schoonmoeder dat de man bij wie ze die dag
gewerkt had, Boaz heette. 20Toen zei Naomi
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tegen haar schoondochter: ‘Moge de HEER
hem zegenen, want hij heeft trouw bewezen
aan de levenden en aan de doden.’ En ze
vervolgde: ‘Hij is een naaste verwant van ons
en kan daarom zijn rechten als losser laten
gelden.’ 21Ruth, de Moabitische, zei: ‘Hij heeft
ook nog tegen me gezegd dat ik bij zijn
maaiers moest blijven totdat zijn hele oogst is
binnengehaald.’ 22‘Het is goed dat je optrekt
met de vrouwen op zijn land, mijn dochter,’
zei Naomi tegen Ruth, ‘want dan zal niemand
je op een ander veld lastig kunnen vallen.’
23Ze bleef dus aren lezen bij de vrouwen die
voor Boaz werkten, tot het einde van de
gerste- en de tarweoogst. Al die tijd woonde ze
bij haar schoonmoeder.

spreken. 7Ze waren buiten zichzelf van
verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal
Galileeërs die daar spreken? 8Hoe kan het dan
dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal
horen? 9Parten, Meden en Elamieten,
inwoners van Mesopotamië, Judea en
Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia,
10Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving
van Cyrene in Libië, inwoners van Rome die
zich hier gevestigd hebben, 11en ook mensen
uit Kreta en Arabië, zowel Joden als
proselieten – wij allen horen hen in onze eigen
taal spreken over Gods grote daden.’
12Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht
vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te
betekenen?’

Samenzang: Lied 891: 1 (‘Heer, ik kom bij U’)

Samenzang: Lied 701: 1,3,4 (‘Zij zit als een
vogel’)

Lezing uit het Nieuwe Testament:
Handelingen 2: 1-12 (video met
gemeenteleden)
1Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak
waren ze allen bij elkaar. 2Plotseling klonk er
uit de hemel een geluid als van een hevige
windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden
geheel vulde. 3Er verschenen aan hen een
soort vlammen, die zich als vuurtongen
verspreidden en zich op ieder van hen
neerzetten, 4en allen werden vervuld van de
heilige Geest en begonnen op luide toon te
spreken in vreemde talen, zoals hun door de
Geest werd ingegeven.

Overweging
Samenzang: Lied 849: 1,3 (‘Zoek de wegen van
de wijsheid’)
Dankgebed, voorbeden (samen met Henk
Hoogendoorn), stil gebed, steeds afgesloten
met door de voorzangers gezongen (na: ‘zo
bidden wij u allen tezamen’):

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.

5In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden,
die afkomstig waren uit ieder volk op aarde.
6Toen het geluid weerklonk, dromden ze
samen en ze raakten geheel in verwarring
doordat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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

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: Lied 675: 1,2 (‘Geest van hierboven’)
Wegzending en zegen (gezongen Amen)
Collecten
1St. Hatua
2Alg. onderhoud
Vandaag staan als collectedoelen gepland:
Stichting Hatua (eerste collecte) en Algemeen
onderhoud (2e collecte).
Stichting Hatua is een kleine
ontwikkelingsorganisatie met als doel het leveren
van een bijdrage aan de armoedebestrijding in
Tanzania (Oost Afrika). De stichting doet dit door
te investeren in onderwijs; immers een goed
opgeleide bevolking is de sleutel tot de
ontwikkeling van een land.
Mede door uw steun draait de Kititenebo school in
Mesera op volle toeren. Momenteel zijn we bezig
met het bouwen van wateropslagtanks van elk 50
kubieke meter voor het opvangen van regenwater.
De zesde tank nadert zijn voltooiing.
De school is populair, niet alleen in Mesera. Uit
het hele district komen aanvragen voor een plekje
op de school. Daarom willen we de school
uitbreiden met slaapzalen, zodat de leerlingen die
van ver komen, tegen een kleine vergoeding (mits
dit mogelijk is), kunnen overnachten bij de school.
HELPT U MEE?
Naast de collecteschaal in de kerk en de digitale
betaallink kunt u uw gave voor dit doel ook
overmaken op het ibannummer van de ZWO:
NL16RABO0373709242 met vermelding van Hatua.

Berichten voor de gemeente
Bloemen
Op 29 mei gingen de bloemen als groet naar
mw. C. van Gijzel-Rosenbrand.
Zieken
Mw. Van der Made werd tijdelijk opgenomen
in de revalidatieafdeling kamer van Dongepark
in Dongen. Ze is heel dankbaar dat ze weer
wat kan lopen en wil dat graag vermeld
hebben in de voorbede as zondag. Ze hoopt

met Pinksteren terug te komen in haar
woning.
Voorbeden
Voor de diensten kunt u mij voorbeden
doorgeven door mij te bellen (06 36422405) 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.
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
Huwelijk Anouk van Heist en Koen de
Bruin
Op zaterdag 4 juni trouwen om 13.00u Anouk
en Koen in Aalburg; eerst met een burgerlijke
en dan met een kerkelijke ceremonie, in de
Oude Hervormde Kerk van Aalburg. We
wensen hen een geweldige, mooie en
gezegende dag toe. Wilt u voor hen bidden?
Als u hen geluk wilt wensen kunt u een kaartje
sturen.
Jeugdkerk outdoor
Op zondag 12 juni gaan we de laatste
jeugdkerk van het seizoen vieren. Om het leuk
af te sluiten willen we de bijeenkomst op een
externe locatie (het liefst buiten) houden. Bij
de laatste jeugdkerk hebben we gesproken
over een mooie afsluiting en jullie gaven aan
het leuk te vinden om samen iets te gaan
doen. De organisatie gaat een leuk programma
samenstellen, met jullie komst en hopelijk ook
met goed weer gaan we er een leuke ochtend
van maken.
We verzamelen bij de kerk en we willen rond
09.30 uur vertrekken.
Meld je snel aan door een mail te sturen
naar erwinkorver@hotmail.com of armandolag
rouw@outlook.com. Appen mag ook naar 0638152644.
Tot volgende week!
Groetjes Elseline, Erwin, Lotte & Armando

