
 

 

  
 
 
 
 
 

Zondag 9 mei  Dreumel 
Voorganger  Ds. E. Laseur  
Organist  Addy de Meij 
Extra collecte Vandaag bestemd voor Kerk in Actie, voor noodhulp. 
Bloemen  De bloemen van deze week gaan met een hartelijke groet en felicitaties van 

ons allen naar ds. Laseur die a.s dinsdag zijn verjaardag hoopt te vieren. 
 
Extra collecte 
Miljoenen Syriërs zijn in de afgelopen tien jaren hun land ontvlucht vanwege het oorlogsgeweld. 
Velen zijn terechtgekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak en leven er in grote armoede. 
Zo goed en zo kwaad als het kan, proberen ze een nieuw bestaan op te bouwen. Dat is lastig. Door 
de economische crisis en de coronapandemie is er nauwelijks werk. 
Kerk in Actie ondersteunt Syrische vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding in 
sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met het opzetten van een eigen bedrijf. In 
Libanon is een trainingsprogramma opgezet voor Syrische vluchtelingen om te gaan werken in de 
thuiszorg en basisgezondheidszorg. In Jordanië krijgen vluchtelingen met trainingen en een lening de 
kans een nieuwe start te maken als ondernemer. Niet alleen Syrische vluchtelingen worden geholpen, 
maar ook Jordaniërs die in armoede leven. 
Met uw bijdrage aan de collecte steunt u het werk van Kerk in Actie voor Syrische vluchtelingen om 
in hun eigen inkomen te voorzien. Van harte aanbevolen 
U kunt uw bijdrage overmaken op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie  o.v.v. collecte Syrische 
vluchtelingen. 
 
Mededelingen  
Dienst op Hemelvaart 
We volgen met spanning de weersvooruitzichten voor Hemelvaartsdag. 
Maandag wordt de definitieve beslissing genomen of de dienst buiten door kan gaan. 
Bij slecht weer wordt er op maandagavond een opname gemaakt, die in de dagen daarna 
rondgestuurd zal worden. 

Hartelijke groet, Ank IJzerman 
 
Kindernevendienst 
Hoi kinderen,  
Vandaag heeft Jezus een belangrijke opdracht voor zijn discipelen. Heb elkaar lief! Deze opdracht is 
ook voor ons bedoeld. Draag zorg voor elkaar. Hoe zou jij iets voor iemand anders kunnen doen? 
Denk er maar eens over na, en schrijf of teken het op een werkblad.  
Of maak een mooie bloem die je bijvoorbeeld aan je moeder kan geven. 
https://www.kindopzondag.nl/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/KOZ-verhaal-20210509.mp3 

Veel plezier! 
Groetjes van de KND-leiding 
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Orde van dienst 
 
Thema: Onbevangen liefde! 
 
Organist speelt melodie 754: 1  

1. Liefde Gods die elk beminnen 
hemelhoog te boven gaat, 
kom in onze harten binnen 
met uw milde overdaad. 
Jezus, één en al ontferming, 
daal van uit den hoge neer 
met uw heerlijke bescherming 
in ons bevend hart, o Heer. 

 
Aanvangstekst Zondag Rogate: Bidt! 
 
Bemoediging en groet 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Schriftlezing: (NBV) 1 Johannes 4: 15-21 
Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God. Wij hebben Gods 
liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in 
God, en God blijft in hem. Zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden, en daardoor kunnen wij op 
de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn, want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus. 
De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. 
In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. Wij hebben lief omdat God ons 
het eerst heeft liefgehad. Als iemand zegt: ‘Ik heb God lief,’ maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij 
een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, liefhebben als hij de 
ander, die hij wel ziet, niet liefheeft. We hebben dan ook dit gebod van Hem gekregen: wie God 
liefheeft, moet ook de ander liefhebben. 
 
Organist speelt lied 791: 3 

3. Liefde luidt de naam der namen, 
waarmee Gij U kennen laat. 
Liefde vraagt om ja en amen, 
ziel en zinnen metterdaad. 

 
Uitleg en verkondiging: (NBV) 1 Johannes 4: 18 
De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. 
In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. 
  



 

 

 
 
 
 
 
Organist speelt lied 903: 1 

1. Zou ik niet van harte zingen 
Hem die zozeer mij verblijdt? 
Want ik zie in alle dingen 
niets dan zijn genegenheid. 
Is de hartslag van het leven 
niet de liefde van de Heer? 
Liefde draagt hen meer en meer, 
die in dienst van Hem zich geven. 
Alle dingen hebben tijd, 
maar Gods liefde eeuwigheid. 

 
Dienst der gebeden (dankzegging, stil gebed, Onze Vader) 
 
Wegzending en zegen  
 
Organist speelt melodie lied 257 (Liedboek voor de kerken) 

Halleluja, eeuwig dank en ere, 
lof, aanbidding, wijsheid, kracht, 
word' op aard' en in de hemel, Here, 
voor uw liefd' U toegebracht! 
Vader, sla ons steeds in liefde gade; 
Zoon des Vaders, schenk ons uw genade; 
uw gemeenschap, Geest van God, 
amen, zij ons eeuwig lot! 
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