
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Zondag 30 mei Dreumel 
Voorganger  Ds. E. Laseur  
Organist  Gerrit Vastenhouw 
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.  
Jongeren en diaconaat, dat is een mooie combinatie. Maar in veel gemeenten zijn het jeugdwerk en 
het diaconaat twee aparte terreinen. We praten veel over ‘de theorie’ of het ervaren van geloof, 
maar het is goed om geloven ook concreet te maken. Hoe ben je mens in relatie tot de anderen en 
hoe ga je om met mens, dier en aarde? Met Jong in Actie, een samenwerkingsproject van Jong 
Protestant en Kerk in Actie, maken jongeren kennis met een diaconaal project en gaan ze ook 
diaconaal aan de slag. Deze activiteiten zijn onderdeel van een groter programma dat door Jong 
Protestant en Kerk in Actie is ontwikkeld en jongeren bewust maakt van het belang van diaconaat. 
Daarnaast geeft het programma gemeenten handvatten voor hoe ze jongeren en diaconaat 
structureel kunnen verbinden.  
Geef aan de collecte en steun het jeugdwerk van de Protestant Kerk om gemeenten te helpen 
jongeren bekend te maken met diaconaat en om samen diaconaal aan de slag te gaan. Hartelijk dank 
voor uw bijdrage! 
U kunt uw bijdrage overmaken op NL52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk 
o.v.v. collecte Jong Protestant 30 mei. 
 
Mededelingen 
Kindernevendienst 
 
Hoi kinderen,  
 
In deze podcast het verhaal van Nikodemus. Hij had vragen voor Jezus; de antwoorden die hij kreeg 
zette de wereld op zijn kop voor Nikodemus. Opnieuw geboren worden? Luister gauw.  
In de werkbladen kunnen jullie aan de slag met een kleurplaat of maak een bijzondere kruiswoord: 
verzin de vragen bij de antwoorden 
https://www.kindopzondag.nl/wp-content/uploads/sites/2/2021/05/KOZ-verhaal-20210530.mp3  

Veel plezier! 
Groetjes van de KND-leiding 
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Orde van dienst 
Thema: Tot drie tellen!  
 
Organist speelt melodie lied 705: 1 

1. Ere zij aan God, de Vader, 
ere zij aan God, de Zoon, 
eer de Heil'ge Geest, de Trooster, 
de Drieëen'ge in zijn troon. 
Halleluja, halleluja, 
de Drieëen'ge in zijn troon! 

 
Bemoediging en groet 
 
Zondag Trinitatis: zondag van de Drieënheid 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Schriftlezing: (NBV) Exodus 3: 1-6 
Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader Jethro, de Midianitische priester, te 
weiden. Eens dreef hij de kudde tot voorbij het steppeland, en zo kwam hij bij de Horeb, de berg van 
God. Daar verscheen de engel van de Heer aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. 
Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. Hoe kan het dat die 
struik niet verbrandt? dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken. Maar 
toen de Heer zag dat Mozes dit ging doen, riep Hij hem vanuit de struik: ‘Mozes! Mozes!’ ‘Ik luister,’ 
antwoordde Mozes. ‘Kom niet dichterbij,’ waarschuwde de Heer, ‘en trek je sandalen uit, want de 
grond waarop je staat, is heilig. Ik ben de God van Abraham, de God van Izaäk en de God van Jacob.’ 
Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken.   
 
Organist speelt melodie lied 311: 1 (Liedboek voor de Kerken, 1973) 

1. Hoe komt het dat het bos 
tot aan de hemel blaakt 
en door zo groot een vuur 
tot asse niet geraakt? 
O Mozes, man van God, 
wees sterk en onvervaard. 
Hijzelf is in het bos, 
zo blijft het welbewaard. 

 
Uitleg en verkondiging: (NBV) Exodus 3: 6a 
‘Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Izaäk en de God van Jacob.’  
  



 

 

 
 
 
 
 
Organist speelt lied 292: 1 (Liedboek voor de Kerken, 1973)  

1. Wegen Gods, hoe duister zijt gij, 
maar we omvleug'len ons het hoofd 
voor 't verblindend licht der toekomst, 
die 't verrukte hart gelooft! 
Blijve 't middel ons verholen, 
God maakt ons zijn doel gewis 
door de onfeil'bre profetieën 
van zijn vast getuigenis. 

 
Dienst der gebeden (dankzegging, stil gebed, Onze Vader) 
 
Wegzending en zegen  
 
Organist speelt melodie lied 302: 4 

4. O Heil'ge Geest, ons hoogste goed, 
ten Trooster ons gegeven, 
heb dank dat Gij ons delen doet 
in Jezus' dood en leven. 
Beveilig ons in alle nood, 
blijf ons nabij in angst en dood, 
op U steunt ons vertrouwen. 
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