
 

 

  
 
 
 

 
 
Zondag 17 januari Boven-Leeuwen 
Voorganger  Ds. E. Laseur  
Organist  Wim Gorter 
Extra collecte Vandaag bestemd voor de protestantse kerk, voor ondersteuning gemeenten. 
Bloemen   
 
 

Extra collecte 
In onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief op allerlei terreinen: van pastoraat tot 
missionaire presentie, van diaconaat tot jeugdwerk en van bestuur tot beheer. Met een divers 
trainingsaanbod helpt de Protestantse Kerk zowel professionals als vrijwilligers om hun taak zo goed 
mogelijk te doen. Steeds meer ontwikkelt de Protestantse Kerk ook online trainingen, e-learnings en 
webinars. Daardoor kunnen tijdens de coronacrisis trainingen, met de nodige aanpassingen, toch 
doorgaan. Zoals de e-learning Beleid & Bestuur, die ambtsdragers helpt bij het opstellen van een 
inspirerend beleidsplan. Of de training Pastoraat, die deelnemers handvatten geeft voor het voeren 
van pastorale gesprekken 
Met de trainingen vergroten werkers in de kerk hun kennis, doen ze ideeën op en wisselen ervaringen 
uit. Zo kunnen ze toegerust aan de slag. 
Met uw bijdrage aan de collecte ontwikkelt de Protestantse Kerk nieuwe trainingen om ambtsdragers 
te ondersteunen in hun werk voor de plaatselijk gemeente. Van harte aanbevolen!  
Uw gift is welkom via de collecte, op NL 10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte 
Ondersteuning Gemeenten. 
 
 

Orde van dienst 
 
Thema: De klok horen luiden… 
 
Organist speelt enkele minuten  
 
Bemoediging en groet 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Schriftlezing: (NBV) Handelingen 19: 1-7  
Terwijl Apollos in Corinthe verbleef, kwam Paulus na zijn reis door het binnenland in Efeze aan. Hij 
ontmoette daar enkele leerlingen, aan wie hij vroeg: ‘Hebben jullie de Heilige Geest ontvangen toen 
jullie het geloof aanvaardden?’ Ze antwoordden: ‘Nee, we hebben zelfs niet gehoord van het bestaan 
van een Heilige Geest.’ Hij vroeg: ‘Hoe zijn jullie dan gedoopt?’ Met de doop van Johannes,’ 
antwoordden ze. Daarop zei Paulus: ‘Johannes doopte de mensen om hen een nieuw leven te laten 
beginnen en zei tegen hen dat ze moesten geloven in degene die na hem kwam, in Jezus.’ Toen ze dat  
  



 

 

 
 
 
 
gehoord hadden, lieten ze zich dopen in de naam van de Heer Jezus, en toen Paulus hun de handen 
had opgelegd daalde de Heilige Geest op hen neer, zodat ze in klanktaal gingen spreken en 
profeteerden. De voltallige groep bestond uit ongeveer twaalf mensen. 
 
Organist speelt 1x melodie lied 680 

1. Kom, Heil'ge Geest, Gij vogel Gods, 
daal neder waar Gij wordt verwacht. 
Verschijn, Lichtengel, in de nacht 
van onze geest, verward en trots. 

 
Uitleg en verkondiging: (NBV) Handelingen 19: 3 
Ze antwoordden: ‘Nee, we hebben zelfs niet gehoord van het bestaan van een Heilige Geest.’ 
 
Organist speelt 1x melodie lied 675 

1. Geest van hierboven, 
leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse Vrede, 
deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen 
van grote dingen, 
als wij ontvangen 
al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven 
zal Hij ons geven, 
als wij herboren 
Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 

 
Dienst der gebeden (dankzegging, stil gebed, Onze Vader) 
 
Wegzending en zegen  
 
Organist speelt enkele minuten 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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