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HEMELVAART.
Deze dienst is digitaal te volgen.
Zie de instructie die het beamerteam heeft
opgesteld.
Voorganger: ds. Otto Grevink
Organist: Jos Dekkers

Thema: hoe onderhoud je een lange
afstandsrelatie met God?
Hemelvaart is Jezus' Koningsdag. Maar Hij is wel
ver weg. Wat heb je eraan dat Jezus zo ver bij God
is? Misschien voel je hem wel eens op afstand.
Daarom is de vraag met Hemelvaart: Hoe
onderhoud je een lange afstandsrelatie met God?
We vieren deze ochtend samen met de
Gereformeerde Kerk van 's Gravenmoer en met de
Hervormde Gemeente Waspik. Online, via ons
YouTube-kanaal.
Vooraf: Orgelspel
Welkom en mededelingen
Lied: Psalm 93: 1,2,3,4 (video)
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: de melodie gespeeld door het orgel
Gebed
Lied 666: 1,2 (orgel en melodie in beeld)
Lezing uit het Oude Testament: Hooglied 5:8 –
6:3 door lector

8

Ik bezweer je, meisjes van Jeruzalem,
als jullie mijn lief vinden,
wat zeggen jullie tegen hem?
Dat ik ziek van liefde ben.
Meisjes
9
Wat heeft jouw lief meer dan een ander,
mooiste van alle vrouwen?
Wat heeft jouw lief meer dan een ander,
dat je ons dit zo bezweert?
Zij
10
Mijn lief glanst en schittert,
hij steekt boven duizenden uit.
11
Zijn hoofd is van goud, het zuiverste goud,
zijn lokken zijn als dadeltrossen, ravenzwart.
12
Zijn ogen zijn als duiven
bij een stromende beek,
die baden in water,
die gedompeld zijn in melk.
13
Zijn wangen zijn als balsemtuinen,
die overheerlijk geuren.
Zijn lippen zijn als lelies,
die druipen van vloeiende mirre.
14
Zijn armen zijn als staven van goud,
met turkoois bezet.
Zijn buik is als een schijf van ivoor,
versierd met saffier.
15
Zijn benen zijn als zuilen van albast,
op voetstukken van zuiver goud.
Zijn gestalte is zo fier als een ceder van de
Libanon.
16
Zijn mond is zoet,
aan hem is alles begeerlijk.
Dit is mijn lief, dit is mijn vriend,
meisjes van Jeruzalem!
Meisjes
61Waar is je lief naartoe gegaan,
mooiste van alle vrouwen,
waar is je lief naartoe gegaan?
Laten we hem samen zoeken.
Zij
2
Mijn lief is naar zijn tuin gegaan,
naar zijn balsemtuin beneden.
Daar wil hij weiden,
daar wil hij lelies plukken.

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

3

Ik ben van mijn lief,
en mijn lief is van mij.
Hij weidt tussen de lelies.
Psalm 47: 1,3 (video)
Lezing uit het Nieuwe Testament:
Handelingen 1: 1-11
1In mijn eerste boek, Theofilus, heb ik de daden en
het onderricht van Jezus beschreven, 2vanaf het
begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd
opgenomen, nadat hij de apostelen die hij door de
heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun
opdracht was. 3Na zijn lijden en dood heeft hij hun
herhaaldelijk bewezen dat hij leefde; gedurende
veertig dagen is hij in hun midden verschenen en
sprak hij met hen over het koninkrijk van God.
4Toen hij eens bij hen was, droeg hij hun op: ‘Ga
niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot
de belofte van de Vader, waarover jullie van mij
hebben gehoord, in vervulling zal gaan. 5Johannes
doopte met water, maar binnenkort worden jullie
gedoopt met de heilige Geest.’ 6Zij die
bijeengekomen waren, vroegen hem: ‘Heer, gaat u
dan binnen afzienbare tijd het koningschap over
Israël herstellen?’ 7Zij antwoordde: ‘Het is niet
jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht
heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik
waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden.
8Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt,
zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen
in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de
uiteinden van de aarde.’
9Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen
omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat
ze hem niet meer zagen. 10Terwijl hij zo van hen
wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden,
stonden er opeens twee mannen in witte gewaden
bij hen. 11Ze zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie
naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie
midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde
wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel
hebben zien gaan.’
Lied 663: ‘Al heeft Hij ons verlaten’ (video)
Overweging
Lied 1001: ‘De wijze woorden en het groot
vertoon’ (video)
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, steeds
afgesloten met gesproken:
Heer, onze God, wij bidden U: verhoor ons!
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.
Aandacht voor de collecte die via de bank
geregeld moet worden: zie betaallink (iDeal) op
www.pkndebrug.nl
Muziek: orgelspel
Slotlied: ‘Vervuld van uw zegen’ (lied 425 – orgel
en muzieknotatie in beeld)

Collecten
1. Eigen jeugdwerk
2.Kerk
Berichten voor de gemeente
De bloemen gingen op 9 mei naar mw. A.J.
Wittebol-van Peer.

Extra mededeling:
Oproep: wie leest er mee met het
Pinksterverhaal?
Tijdens de Pinksterdienst willen we graag weer
met gemeenteleden op video het Evangelie
lezen. Zeker met Pinksteren is het mooi om
een verscheidenheid aan te stemmen te horen
en verschillende gezichten te zien. Misschien
zeg je: dat vind ik ook wel leuk om te doen!
Misschien zeg je: maar ik weet niet hoe? Geen
probleem, daar komen we uit. Van harte
welkom! Meld je dan bij me aan uiterlijk
maandag 17 mei, dan krijg je van mij een vers
en nemen we door hoe je het op kunt nemen.
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
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Pauline Schouten-Kuijvenhoven (71) uit
Sprang-Capelle werd ter gelegenheid van
Koningsdag Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Pauline Schouten-Kuijvenhoven zet zich op veel
fronten in.
Ze is al zo’n twintig jaar recreatiecoördinator bij
Het Vakantiebureau, organisator van seniorenen zorgvakanties.
Verder komt zij al ruim vijftien jaar in actie voor
Stichting HATUA als lid van het bestuur. Deze
ontwikkelingsorganisatie bestrijdt de armoede in
Tanzania door middel van scholenbouw bij de
Masai en ondersteuning van enkele studenten,
omdat goed onderwijs een land verder helpt.
Daarnaast is ze vrijwilliger en docent bij
christelijke basisschool De Rank voor kinderen
die de Nederlandse taal nog niet beheersen,
zgn. NT2.

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 IBAN-nummers
blijft uiteraard ook mogelijk:
Kerk: NL67RABO0373734611
Diaconie: NL38RABO0373709234
ZWO: NL16RABO0373709242
Jeugd: NL92RABO0373734646

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

