
 

 

  
 
 
 
 
 

Zondag 11 juli  Wamel 
Voorganger  Ds. E. Laseur  
Organist  Addy de Meij 
Collecte 1e collecte Diaconie, 2e collecte Kerkvoogdij, 3e collecte, de extra collecte is ook 

bestemd voor de diaconie, voor stichting Leergeld. 
Bloemen   
 
 
Extra collecte 
In Nederland leeft 1 op de 12 kinderen in armoede. Deze kinderen kunnen om financiële redenen niet 
meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de 
zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen! 
Via 112 lokale Leergeld stichtingen, die samen actief zijn in 74% van alle Nederlandse gemeenten, biedt zij 
deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt 
hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde 
krijgen. 
In onze regio is Leergeld 2stromenland actief. Stichting Leergeld 2stromenland is medio 2010 opgericht en 
actief in de gemeenten Beuningen, Druten, Wijchen en West Maas en Waal. 
Leergeld probeert te voorkomen dat kinderen van 4 t/m 17 jaar, waarvan de ouders weinig  
tot geen financiële middelen hebben, in een sociaal isolement terechtkomen. 
Als wettelijke en overige voorliggende voorzieningen niet afdoende steun bieden, kan de stichting zelf hulp 
bieden in de vorm van directe betaling aan bijvoorbeeld sportverenigingen, scouting, muziek- of dansscholen. 
Van harte aanbevolen. 
 
Mededelingen 
Kindernevendienst 
 
Hallo kinderen, 
De podcast van vandaag is een vervolg op die van vorige week. Jezus legt uit dat hij doet wat God hem zegt, 
ook als het een rustdag is.  
Ga aan de slag met een puzzel of denk na over de vraag of je het fijn vindt om te doen wat iemand anders 
denkt dat goed is. Maak het happertje en laat het happertje 'zeggen' wat je moet doen.  
Volgende week sturen we nog één keer de podcast en werkbladen mee voordat de zomervakantie begint. 
Veel succes en plezier!  

Groetjes van de KND-leiding 
 
Diensten komende zondagen 
Voor de diensten in de kerk dient u zich vooraf aan te melden bij Wim Backer, per email wim.backer@pg-
westmaasenwaal.nl of telefonisch nr. 0487-593143 tot uiterlijk zaterdag 22:00 uur.  
Er kunnen maar een beperkt aantal mensen in de kerk dus meldt u op tijd aan, want vol is vol. 
Tijdens de kerkdienst is er oppas en kindernevendienst. De kinderen gaan bij binnenkomst direct naar hun 
eigen ruimte en blijven de hele dienst bij elkaar.  
De dienst is vanaf ongeveer 13.00 uur te zien via de link op de zondagsbrief die u toegestuurd hebt gekregen. 
  



 

 

 
 
 
 

Datum Plaats Voorganger Extra collecte 

18 juli  Boven-Leeuwen Dhr. G. Westerlaken Kosten materialen kindernevendienst 

25 juli Wamel Ds. W. de Koeijer Stichting Isai Ma (I) Yam 

1 aug. Boven-Leeuwen Dhr. G. Westerlaken Kleding/speelgoed bank 

 
Orde van dienst 
 
Thema: Spreken zonder geluid! 
 
Orgelspel 
 
Welkom, mededelingen en drempelgebed door ambtsdrager 
 
Zingen: Lied 816: 1, 4 

1. Dat wij onszelf gewonnen geven 
aan het bevrijdende bestaan, 
aan wat ons uitdaagt om te leven. 
Dat wij de stille roep verstaan. 

 4. Dat wat wij hebben ons niet gijzelt, 
dat wij van elke dwang bevrijd 
naar onbekende plaatsen reizen. 
Dat Gij ons onderkomen zijt. 

 
Bemoediging en groet 
 
Zingen: Lied 27: 3 

3. Hoe heeft Hij mij ten dage van het kwade 
verborgen in het binnenst van zijn hut: 
geen vijandschap ter wereld kon mij schaden, 
de schaduw van zijn wolk heeft mij beschut. 
Hij stelde mij als op een hoge rots, 
het woelen van mijn vijanden ten trots; 
daarom wil ik met vrolijk feestgerei 
juichen voor Hem, want Hij bewaarde mij! - 

 
Belofte van God: (NBV) Jesaja 26: 1-4 
Op die dag zal in Juda dit lied klinken: ‘Wij hebben een sterke stad, de Heer biedt ons redding als een wal, als 
een muur. Open de poorten, opdat het rechtvaardige volk kan binnentreden, het volk van uw getrouwen. De 
standvastige is veilig bij U, vrede is er voor wie op U vertrouwt. Vertrouw altijd op de Heer, alleen op Hem, 
want de Heer is een rots sinds mensenheugenis. 
 
Zingen: Lied 175: 1 

1. Wij hebben een sterke stad, 
een stad met muren en schansen, 
wij hebben een sterke stad, 
een stad waar de kinderen dansen 
en waar men muziek maakt en zingt, 
een stad door de Heer omringd. 

 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Schriftlezing: (NBV) Handelingen 24: 10-27 (lectrix: Rianne Bröcker) 
Toen de procurator Paulus toeknikte ten teken dat hij het woord mocht voeren, sprak hij als volgt: ‘Ik weet dat 
u al vele jaren rechtspreekt over het Joodse volk, en daarom verdedig ik mijn zaak in goed vertrouwen. U kunt  
  



 

 

 
 
u ervan vergewissen dat ik pas twaalf dagen geleden naar Jeruzalem ben gegaan om daar God te aanbidden. 
Ik heb in al die tijd nooit een debat uitgelokt of een volksoploop veroorzaakt, niet in de tempel, niet in de 
synagogen en ook niet elders in de stad. Mijn aanklagers beschikken over geen enkel bewijs voor hun 
beschuldigingen. Maar wel wil ik hier verklaren dat ik overeenkomstig de Weg, die zij een sekte noemen, de 
God van onze voorouders dien en dat ik geloof in alles wat in de Wet en de Profeten geschreven staat; en 
evenals mijn aanklagers hoop en verwacht ik dat God zowel de rechtvaardigen als de onrechtvaardigen uit de 
dood zal doen opstaan. Daarom tracht ook ik steeds mijn geweten zuiver te houden tegenover God en de 
mensen. Na verscheidene jaren ben ik naar Jeruzalem gekomen om giften te brengen voor mijn volk en offers 
op te dragen. Ik was daarmee bezig en had me al gereinigd, toen enkele Joden uit Asia me in de tempel 
aantroffen - er had zich geen menigte verzameld, en er was ook geen sprake van tumult. Zij zijn het die voor u 
hadden moeten verschijnen om me aan te klagen, aangenomen dat ze iets tegen mij hadden kunnen 
inbrengen. En anders moeten deze mensen hier maar eens zeggen van welk misdrijf ze me konden betichten 
toen ik voor het Sanhedrin verscheen, of het moest zijn dat ik heb uitgeroepen, toen ik voor hen stond: “Omwille 
van de opstanding van de doden sta ik vandaag voor u terecht.”’ Felix, die goed bekend was met alles wat op 
de Weg betrekking had, verdaagde daarop de zitting en zei: ‘Zodra Lysias, de tribuun, is aangekomen zal ik in 
uw zaak uitspraak doen.’ Hij gaf de centurio opdracht Paulus in hechtenis te houden, maar onder een mild 
regime, en gelastte dat niemand uit zijn kring verhinderd mocht worden voor hem te zorgen. Enkele dagen 
later ging Felix samen met zijn vrouw Drusilla, die een Jodin was, naar de gevangenis. Hij liet Paulus halen om 
te horen wat hij over het geloof in Christus Jezus te zeggen had. Maar toen Paulus sprak over gerechtigheid en 
zelfbeheersing en over het komende oordeel van God werd Felix bang en zei: ‘Voorlopig kunt u gaan. Wanneer 
ik in de gelegenheid ben, zal ik u weer laten roepen.’ Maar intussen hoopte hij dat Paulus hem geld zou 
aanbieden; daarom liet hij hem telkens weer komen voor een gesprek. Toen er twee jaren verstreken waren, 
werd Felix opgevolgd door Porcius Festus. Om de Joden ter wille te zijn, liet hij Paulus in gevangenschap achter.  
 
Zingen: Lied 283: 3, 4, 5 

3. Want wij mensen op de aarde 
raken van het duister moe. 
Als uw hart ons niet bewaarde 
sliepen wij ten dode toe. 

 4. Laat uw dauw van vrede dalen 
in de voren van de tijd. 
Vat ons samen in de stralen 
van uw goedertierenheid. 

 
5. Die ons naam voor naam wilt noemen, 
al uw liefde ons besteedt, 
zingend zullen wij U roemen 
en dit huis zingt met ons mee! 

 
Uitleg en verkondiging n.a.v. (NBV) Handelingen 24: 16  
Daarom tracht ook ik steeds mijn geweten zuiver te houden tegenover God en de mensen. 
 
Meditatief orgelspel 
 
Dienst der gebeden 
 
Zingen: Lied 416: 1, 4 

1. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 4. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
(staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen) 
 
Orgelspel 

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