
 

 

  
 
 
 
 
 

Zondag 16 mei Dreumel 
Voorganger  Ds. E. Laseur  
Organist  Addy de Meij 
Extra collecte Vandaag bestemd voor de kerkrenmeesters, voor het onderhoud van de 

begraafplaatsen. U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van de 
Kerkvoogdij NL04INGB0000950742 

Bloemen   
 
 
Mededelingen 
 
Kindernevendienst 
Hallo kinderen,  
Deze keer een podcast over gebed. Waar bid jij voor thuis? Of waarvoor zou je nog willen bidden? 
Luister naar het gebed van Jezus in de podcast en gebruik de werkbladen om jouw eigen 
gebedsonderwerpen op te schrijven.  
https://www.kindopzondag.nl/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/KOZ-verhaal-20210516.mp3  
Veel plezier! 

Groetjes van de KND-leiding 
 
Orde van dienst 
 
Thema: Bidden naar Gods wil! 
 
Organist speelt melodie lied 27: 4  

4. Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde, 
zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht. 
Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden 
die Gij eens zeide: "Zoek mijn aangezicht". 
Uw aangezicht, ik wil het zoeken, Heer! 
Verberg het niet, beproef mij niet te zeer! 
Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart, 
ik smacht naar 't uur dat Gij U openbaart! 

 
Aanvangstekst: (NBV) Johannes 14: 18a 
Ik laat jullie niet als wezen achter. 
 
Bemoediging en groet 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
  

https://www.kindopzondag.nl/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/KOZ-verhaal-20210516.mp3


 

 

 
 
Schriftlezing: (NBV) 1 Johannes 5: 9-15 
Als we het getuigenis van mensen aannemen, zullen we zeker het getuigenis van God aannemen, dat 
zoveel meer gezag heeft, want het is het getuigenis dat God over zijn Zoon gegeven heeft. Wie in de 
zoon van God gelooft, draagt het getuigenis in zich. Wie God niet gelooft, maakt Hem tot leugenaar, 
omdat hij geen geloof hecht aan het getuigenis dat God over zijn Zoon gegeven heeft. Dit getuigenis 
luidt: God heeft ons eeuwig leven geschonken en dat leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft 
het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Dit alles schrijf ik u omdat u moet 
weten dat u eeuwig leven hebt, u die gelooft in de naam van de Zoon van God. Wij kunnen ons vol 
vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat Hij naar ons luistert als we Hem iets vragen dat in 
overeenstemming is met zijn wil. En omdat we weten dat Hij naar ons luistert, wat we Hem ook 
vragen, weten we ook dat we alles hebben gekregen wat we Hem gevraagd hebben. 
 
Organist speelt melodie lied 235: 1 (Liedboek voor de Kerken, 1973) 

1. In bidden en in smeken, 
maak onze harten één. 
Wij hunk'ren naar een teken, 
o, laat ons niet alleen. 
De Heiland is getreden 
aan 's Vaders rechter hand: 
wij wachten hier beneden 
de gaven van zijn hand. 

 
Uitleg en verkondiging: (NBV) 1 Johannes 5: 14 
Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat Hij naar ons luistert als we Hem 
iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil. 
 
Organist speelt melodie lied 231: 1 (Liedboek voor de Kerken, 1973) 

1. Wij knielen voor uw zetel neer, 
wij, Heer, en al uw leden, 
en eren U als onze Heer 
met lied'ren en gebeden. 
Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot, 
voor U, o Godsgetuige, 
o Eerstgeboren' uit de dood 
zich diep eerbiedig buige! 

 
Dienst der gebeden (dankzegging, stil gebed, Onze Vader) 
 
Wegzending en zegen  
 
Organist speelt melodie lied 259: 2 (Liedboek voor de Kerken, 1973) 

2. Aanbidt de Vader in het woord! 
Aanbidt de Zoon, aan 't kruis doorboord! 
Aanbidt de Geest uit beiden! 
Van zijn gemeenschap, zijn gena, 
zijn liefd' en trouw, halleluja, 
zal ons geen schepsel scheiden. 

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