
 

 

  
 
 
 

 
 
 
Donderdag 31 december Dreumel  -  Eindejaarsdienst 
Voorganger   Ds. E. Laseur  
Organist Fred Hommersom 
Extra collecte  Eindejaarscollecte 
 
Zondag 3 januari  Boven-Leeuwen  
Voorganger   Ds. E. Laseur  
Organist   Wim Gorter 
Extra collecte  Vandag bestemd voor de ZWO 
Bloemen    
 
 
Extra collecten 
Extra collecte 31 december -eindejaarscollecte 
Op 31 december staat als vanouds de eindejaarscollecte op het collecterooster van de Protestantse 
Kerk in Nederland. Binnen de meeste gemeenten van de Protestantse Kerk wordt gecollecteerd voor 
het werk van de eigen plaatselijke gemeente. De kerkenraad stelt de bestemming van de 
collecteopbrengst vast. 
U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van de Kerkvoogdij NL04INGB0000950742 t.n.v. 
eindejaarscollecte. 
 
Extra collecte 3 januari 
Als nieuw ZWO-project voor 2021 heeft de diaconie gekozen voor Nationaal Fonds Kinderhulp. Deze 
organisatie vindt dat ieder kind erbij moet kunnen horen. Voor ruim 300.000 kinderen die in 
Nederland in armoede opgroeien is dat helaas niet vanzelfsprekend. Zij voelen zich regelmatig 
buitengesloten en hebben vaak volwassen zorgen. Kinderhulp is er voor hen, als ze nergens anders 
terecht kunnen. Met hulp van donateurs, sponsoren en vrijwilligers, helpt Kinderhulp deze kinderen 
met bijvoorbeeld zwemlessen, een dagje uit, een tweedehands fiets, een Sinterklaascadeautje of een 
bijdrage voor een opleiding. Simpele dingen die voor veel kinderen heel gewoon lijken, maar voor 
kinderen in armoede een groot verschil maken.  
U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van onze Diaconie NL96RABO0373736029, o.v.v. 
collecte ZWO. 
 
  



 

 

 
 
 
 
Orde van dienst donderdag 31 december 
 

Thema: Een wijs hart!  
 
Organist speelt ‘Stay with me till the morning’  
 
Bemoediging en groet 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Schriftlezing: (NBV) Psalm 90 
Een gebed van Mozes, de godsman. 
 
Heer, U bent ons een toevlucht geweest van geslacht op geslacht. Nog voor de bergen waren geboren, 
voor U aarde en land had gebaand - U bent, o God, van eeuwigheid tot eeuwigheid. U doet de 
sterveling terugkeren tot stof en zegt: ‘Keer terug, mensenkind.’ Duizend jaar zijn in uw ogen als de 
dag van gisteren die voorbij is, niet meer dan een wake in de nacht. U vaagt ons weg als slaap in de 
morgen, als opschietend gras dat ontkiemt in de morgen en opschiet, en ‘s avonds verwelkt en 
verdort. Wij komen om door Uw toorn, door uw woede bezwijken wij. U hebt onze zonden vóór U 
geleid, onze geheimen onthuld in het licht van uw gelaat. Al onze dagen gaan heen door uw woede, 
wij beëindigen onze jaren in een zucht. Zeventig jaar duren onze dagen, of tachtig als wij sterk zijn. 
Het beste daarvan is moeite en leed, het gaat snel voorbij en wij vliegen heen. Wie kent de kracht van 
uw toorn, wie vreest oprecht uw woede? Leer ons zo onze dagen tellen dat wijsheid ons hart vervult. 
Keer U tot ons, Heer - hoe lang nog? Ontferm U over uw dienaren. Vervul ons in de morgen met uw 
liefde, laat ons van blijdschap juichen, al onze dagen. Geef ons vreugde, vergoed de dagen dat U ons 
kwelde, de jaren dat wij ellende doorstonden. Toon uw daden aan uw dienaren, maak uw glorie 
bekend aan hun kinderen. Laat ons uw genade zien, Heer, onze God. Bevestig het werk van onze 
handen, het werk van onze handen, bevestig dat.    
 
Organist speelt 1x melodie lied 90 Gij zijt geweest, O Heer, en Gij zult wezen) 

6. Zeventig, tachtig jaren mensenleven, 
is dat, o Heer, om hoog van op te geven? 
't Is moeite en verdriet. Och mocht het wezen 
dat wij U kenden naar Gij zijt te vrezen. 
Leer Gij ons zo te leven, dag voor dag, 
dat in ons hart de wijsheid wonen mag. 

 
Uitleg en verkondiging: (NBV) Psalm 90: 12 
Leer ons zo onze dagen tellen dat wijsheid ons hart vervult. 
 
Organist speelt 1x melodie Evangelische Liedbundel nr. 396 (Grijp toch de kansen) 
  



 

 

 
 
1. Grijp toch de kansen, door God u gegeven. 
Kort is uw zijn hier, de tijd snelt daarheen. 
Wat toch blijft over, o zeg, van dit leven? 
D’arbeid der liefde, gedaan om u heen.  
 
Refrein: 
Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend. 
Alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan. 
Maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, 
dat houdt zijn waarde en’ zal blijven bestaan. 

 
Avondgebed van Luther 
 
Wegzending en zegen  
 
Organist speelt ‘Uren, dagen, maanden, jaren’. 
 
 

Goede jaarwisseling en een gezegend 2021! 
 
 
Orde van dienst zondag 3 januari 
 
Thema: Een nieuw normaal met God! 
 
Organist speelt uit Bundel 1938: Gezang 112 (Eén naam is onze hope)  

1. Eén naam is onze hope, 
één grond heeft Christus’ Kerk, 
zij rust in enen dope 
en is zijn scheppingswerk. 
Om haar als bruid te werven 
kwam Hij ten hemel af. 
Hij was ‘t, die door zijn sterven 
aan haar het leven gaf. 

 
Bemoediging en groet 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Schriftlezing: (NBG) Psalm 131 
Een bedevaartslied. Van David. 
Here, mijn hart is niet hovaardig, mijn ogen zijn niet trots; ik wandel niet in grootse dingen, noch in 
dingen die te wonderbaar voor mij zijn. Immers heb ik mijn ziel tot rust en stilte gebracht als een 
gespeend kind bij zijn moeder; als een gespeend kind is mijn ziel in mij. Israël hope op de Here van nu 
aan en voor immer. 
  



 

 

 
 
 
Organist speelt 1x melodie Psalm 131 

1. O Heer, er is geen trots in mij, 
ik houd mijn hart van hoogmoed vrij, 
ik zoek niet met een waanwijs oog 
naar wat te groot is en te hoog. 

 
Uitleg en verkondiging: (NBG) Psalm 130: 2 
Immers heb ik mijn ziel tot rust en stilte gebracht als een gespeend kind bij zijn moeder; als een 
gespeend kind is mijn ziel in mij. 
 
Organist speelt 1x melodie uit Bundel 1938: Gezang 179 (Rust mijn ziel) 

1. Rust mijn ziel, uw God is Koning, 
heel de wereld zijn gebied. 
Alles wisselt op zijn wenken, 
maar Hij zelf verandert niet. 

 
Dienst der gebeden (dankzegging, stil gebed, Onze Vader) 
 
Wegzending en zegen  
 
Organist speelt uit Bundel 1938: Gezang 221 (Schoonste Heer Jezus) 

1. Schoonste Heer Jezus, 
Heer aller sferen, 
Zoon van God, Maria’s Zoon, 
U wil ‘k beminnen, 
U wil ik eren, 
Gij mijner zielenvreugd en kroon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bijdragen voor de zondagsbrief graag uiterlijk donderdagavond mailen naar: zondagsbrief@pg-westmaasenwaal.nl 
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