
 

 

  
 
 
 
 
 
 

Zondag 2 mei  Dreumel 
Voorganger  Ds. E. Laseur  
Organist  Fred Hommersom 
Extra collecte Vandaag bestemd voor het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. 
Bloemen   
 
 
 
Extra collecte 
De collecte van vandaag is bestemd voor het jeugdwerk van de Protestantse Kerk.  
Kinderen en jongeren hebben een plek in de kerk! Onderzoek en ervaring laten zien dat kerken die 
dit serieus nemen, aantrekkingskracht hebben op jongeren en jonge gezinnen. Of dit nu in een 
traditionele of in een vernieuwende omgeving is. Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de 
Protestantse Kerk, ontwikkelt materialen waarmee jeugdwerkers en andere vrijwilligers de kerk tot 
een plek kunnen maken waar jongeren zich gezien, geliefd en veilig voelen. En waar hun 
aanwezigheid en talenten impact hebben. 
Geef in de collecte en steun het jeugdwerk van de Protestant om gemeenten te helpen een thuisplek 
voor jongeren te zijn. 
U kunt uw bijdrage overmaken op NL52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk o.v.v. 
collecte Jong Protestant 2 mei. 
Hartelijk dank voor uw bijdrage! 
 
 
Mededelingen  
 
Kindernevendienst 
 
Hallo kinderen en ouders, 
In deze podcast het verhaal van Mozes die uitlegt aan het volk welke bijzondere dingen God voor 
hen heeft gedaan. De mensen mogen vrienden van God zijn. Ook wij, nu nog steeds! 
Wie is jouw beste vriend?  
Maak hierover een mooie kleurplaat, of leg de puzzelstukjes op de goede plek en vindt de zin! 
https://www.kindopzondag.nl/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/KOZ-verhaal-20210502.mp3 
 
Veel plezier! 

Groetjes van de KND-leiding 
 
  

https://www.kindopzondag.nl/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/KOZ-verhaal-20210502.mp3


 

 

 
 
 
Orde van dienst 
 

Thema: Ware zelfkennis!  
 

Organist speelt melodie How can you mend a broken heart (Bee Gees) 
 

Aanvangstekst Zondag Cantate: (NBV) Psalm 98: 1 
Zingt voor de Heer een nieuw lied. 
 

Bemoediging en groet 
 

Gebed bij de opening van het Woord 
 

Schriftlezing: (NBV) 1 Johannes 3: 18-21 
Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden. Dan 
weten we dat we voortkomen uit de waarheid en kunnen we met een gerust hart voor God staan. En 
zelfs als ons hart ons aanklaagt: God is groter dan ons hart, Hij weet alles. Geliefde broeders en 
zusters, als ons hart ons niet aanklaagt, kunnen we ons vol vertrouwen tot God wenden. 
 

Organist speelt lied 468 (Liedboek voor de Kerken) 
1. Heer, mijn hert is boos en schuldig, 
maar Gij zijt barmhartig, en 
duizend malen meer verduldig 
als dat ik boosaardig ben. 
Geef mij dan, o Heer, ik vrage 't 
geef mij hulp en sta mij bij; 
'k heb gezondigd, ik beklage 't, 
help mij God, vergeef het mij! 

 

Uitleg en verkondiging: (NBV) 1 Johannes 3: 20 
En zelfs als ons hart ons aanklaagt: God is groter dan ons hart, Hij weet alles. 
 

Organist speelt lied 704: 2 
2. Die eeuwig rijke God 
moge ons reeds in dit leven 
een vrij en vrolijk hart 
en milde vrede geven. 
Die uit genade ons 
behoudt te allen tijd, 
is hier en overal 
een helper die bevrijdt. 

 

Dienst der gebeden (dankzegging, stil gebed, Onze Vader) 
 

Wegzending en zegen  
 

Organist speelt melodie Amazing grace 
 
 

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

mailto:zondagsbrief@pg-westmaasenwaal.nl

