
 

 

  
 
 
 

 
Zondag 14 maart Dreumel 
Voorganger  Ds. E. Laseur  
Organist  Fred Hommersom 
Extra collecte Vandaag bestemd voor Kerk in Actie, voor het binnenlands diaconaat. 
Bloemen   
 
 
Extra collecte 
Armoede in Nederland is een groeiend probleem. In regio’s als Groningen, Limburg en andere 
gebieden aan de rand van ons land, zijn de armoedecijfers schrikbarend hoog. Armoede gaat hier 
vaak over van generatie op generatie. Er is weinig werk en er zijn weinig voorzieningen om kansarme 
jongeren op te vangen. Kerken willen graag helpen bij alle problemen die hiermee samenhangen. Ze 
starten initiatieven als voedselbanken en kledinginzamelingsacties. Ze laten kwetsbare gezinnen 
letterlijk niet in de kou staan en zorgen ervoor dat kinderen niet in te kleine kleding naar school 
hoeven.  
De kerken zelf zijn echter vaak klein en hebben niet veel financiële middelen. Kerk in Actie begeleidt 
kerken in deze regio’s in hun diaconale taak en ondersteunt hen zo nodig financieel. 
Met uw bijdrage aan de collecte ondersteunt u diaconale initiatieven in arme regio’s om de meest 
kwetsbare gezinnen te ondersteunen. Van harte aanbevolen! 
U kunt uw bijdrage overmaken op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Diaconaat 
Nederland, of doneer online. Hartelijk dank! 
 
Mededelingen  
Kerkdiensten 
De kerkenraad heeft besloten om tot juni op de huidige voet met de online diensten vanuit 
Dreumel door te gaan. 
Met als mogelijkheid om op Hemelvaartsdag (13-05), bij mooi weer, een dienst in de open lucht te 
houden in Boven-Leeuwen. 
 
Kindernevendienst 
 
Hallo kinderen en ouders, 
 

Jezus is bij het meer van Tiberias, en er komen veel mensen naar hem luisteren. Wel 5000! Om deze 
mensen te eten te geven, is er een jongen die vijf broden en twee vissen heeft. Denk je dat dit 
genoeg zal zijn voor ál deze mensen?  
Luister voor het antwoord naar deze podcast:  
https://www.kindopzondag.nl/wp-content/uploads/sites/2/2021/02/KOZ-verhaal-20210314.mp3  
In de werkbladen vind je weer twee leuke verwerkingsopdrachten.  
Veel plezier!  

Groetjes van de KND-leiding 
  

https://www.kindopzondag.nl/wp-content/uploads/sites/2/2021/02/KOZ-verhaal-20210314.mp3


 

 

 
 
 
 
Orde van dienst 
 
Thema: Het vent(ert)je! 
 
Organist speelt melodie lied: Put your hand in the hand (Ocean) 
 
Bemoediging en groet 
Aanvangstekst zondag Laetare: (NBG) Jesaja 66: 10 
Verheug u met Jeruzalem, gij allen die haar liefhebt. 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Schriftlezing: (NBV) Johannes 6: 4-15 
Het was kort voor het Joodse pesachfeest. Toen Jezus om zich heen keek en zag dat die menigte naar 
Hem toe kwam, vroeg Hij aan Filippus: ‘Waar kunnen we brood kopen om deze mensen te eten te 
geven?’ Hij vroeg dat om Filippus op de proef te stellen, want zelf wist Hij al wat Hij zou gaan doen. 
Filippus antwoordde: ‘Zelfs tweehonderd denarie zou niet voldoende zijn om iedereen een klein stukje 
brood te geven.’ Eén van de leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei: ‘Er is hier wel een 
jongen met vijf gerstebroden en twee vissen - maar wat hebben we daaraan voor zoveel mensen?’ 
Jezus zei: ‘Laat iedereen gaan zitten.’ Er was daar veel gras, en ze gingen zitten; er waren ongeveer 
5000 mannen. Jezus nam de broden, sprak het dankgebed uit en verdeelde het brood onder de 
mensen die er zaten. Hij gaf hun ook vis, zoveel als ze wilden. Toen iedereen volop gegeten had zei Hij 
tegen zijn leerlingen: ‘Verzamel nu de overgebleven stukken brood, zodat er niets verloren gaat.’ Dat 
deden ze en ze vulden twaalf manden met wat overgebleven was van de vijf gerstebroden die men 
had gegeten. Toen de mensen het wonderteken dat Hij gedaan had zagen, zeiden ze: ‘Hij moet wel 
de profeet zijn die in de wereld zou komen.’ Jezus begreep dat ze Hem wilden dwingen om mee te 
gaan en Hem dan tot koning zouden uitroepen. Daarom trok Hij zich terug op de berg, alleen. 
 
Organist speelt 1x melodie lied 463 (Liedboek voor de Kerken) 

3. O vrede van Tiberias, 
o heuvels in het rond, 
waar Jezus in het zachte gras 
de mensen liefhad en genas, 
en in hun midden stond. 

 
Uitleg en verkondiging: (NBV) Johannes 6: 9 
‘Er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen - maar wat hebben we daaraan voor 
zoveel mensen?’ 
 
Organist speelt 1x melodie lied 653 

2. Gij zijt het brood van God gegeven, 
de spijze van de eeuwigheid; 
Gij zijt genoeg om van te leven 
voor iedereen en voor altijd. 
Gij voedt ons nog, o hemels brood, 
met leven midden in de dood.  



 

 

 
 
 
 
Dienst der gebeden (dankzegging, stil gebed, Onze Vader) 
 
Wegzending en zegen  
 
Organist speelt melodie lied 422 (Evangelische Liedbundel) 

3. Als je geen oog hebt voor het gemis,  
als je geen brood weet te delen,  
denk dan aan Jezus die brood en die vis  
uit liefde deelde met velen. 

 
Refrein: 

Als je geen liefde hebt voor elkaar  
leef je buiten Gods gloria.  
Als je geen liefde hebt voor elkaar  
leef je buiten Gods gloria.  
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