
 

 

  

 
 
 
 
Zondag 5 september Wamel 
Voorganger  Ds. E. Laseur 
Organist  Fred Hommersom 
Collecte 1e collecte diaconie, 2e collecte kerkrentmeesters, 3e collecte, de extra collecte is 

bestemd voor het werk van Kerk in Actie, voor het werk van de kerk in Noord-Ghana 
Bloemen   
 
 
Extra Collecte 
De start van een nieuw seizoen betekent dat weer veel jongeren in Nederland een nieuwe studie gaan 
oppakken. In Ghana is doorleren voor veel jongeren minder vanzelfsprekend. Vooral jongeren uit afgelegen 
dorpen in het noorden van het land, hebben geen diploma en komen maar moeilijk aan werk. Velen trekken 
daarom naar de grote steden in het rijkere zuiden. In Ghana moeten veel jongeren dat op eigen kracht doen. 
Dat valt niet altijd mee. Niet iedereen redt het daar. De kerk in Noord-Ghana wil juist jongeren uit de 
achtergestelde dorpen leren hoe ze een goede ondernemer zijn en een vaktraining bieden in hun eigen 
omgeving. Elisha leert voor kleermaker, Priscilla leert weven, Monica leert het kappersvak. Samen zijn we de 
kerk in actie: in Nederland en in Ghana. Via deze collecte van Kerk in Actie steunt u de Ghanese kerk om 
jongeren een vakopleiding te bieden. Dank u wel! 
 
Mededeling 
Open Monumentendag. 
In het kader van het open monumenten weekend zullen onze 3 monumentale kerken a.s. zaterdag en zondag 
geopend zijn. Dreumel en Wamel beide dagen en Boven-Leeuwen alleen op zaterdag. Vele andere 
monumenten in West Maas en Waal en Druten zullen deze dagen opengesteld zijn. Meer informatie hierover 
op www.openmonumentendag.nl. 
Geniet van al het moois dat we in onze eigen streek hebben. 
 
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.  
De dienst is in de loop van zondagmiddag/avond te zien via de link op de zondagsbrief die u toegestuurd hebt 
gekregen. 
Op 5 september start de kindernevendienst weer. Vanaf die zondag is er tijdens de kerkdienst weer oppas en 
kindernevendienst. De kinderen gaan bij binnenkomst direct naar hun eigen ruimte en blijven de hele dienst 
bij elkaar. 

 

Datum Plaats Voorganger Extra collecte 

12 sept. Boven-Leeuwen 
Startzondag 

Ds. E. Laseur Protestantse kerk - Missionair  

19 sept. Wamel Ds. E. Laseur Kerk in Actie - Zending  
 

26 sept. Boven-Leeuwen Ds. E. Laseur ZWO 
 

 
  



 

 

 
Orde van dienst 
 

Thema: De Geest trekt aan! 
 

Orgelspel 
 

Welkom, mededelingen en drempelgebed door ambtsdrager 
 

Zingen: Lied 25: 2, 7 
 

Bemoediging en groet 
 

Zingen: Lied 116: 1, 3, 5 
 

Geloofsaansporing: (NBV) Jacobus 1: 19-21a, 26/27 
Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed: ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn 
om te spreken, traag ook in het kwaad worden. Want de woede van een mens brengt niets voort dat in Gods 
ogen rechtvaardig is. Wees daarom zachtmoedig. 
Wie meent dat hij God dient, terwijl hij zijn tong niet kan beteugelen, zit op een dwaalspoor, en heel zijn 
godsdienst is vergeefse moeite. Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen 
bijstaan in hun nood, en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven. 
 

Zingen: Lied 345: 3 
 

Gebed bij de opening van het Woord 
 

Schriftlezing: (NBV) Rechters 6: 33-40 (lectrix: Anneke Miedema-Marsman) 
Weer sloten de Midjanieten, de Amalekieten en andere woestijnvolken uit het oosten zich aaneen. Ze staken 
de Jordaan over en sloegen hun tenten op in de vallei van Jizreël. Toen kwam de Geest van de Heer over Gideon. 
Hij blies op de ramshoorn om de afstammelingen van Abiëzer onder de wapenen te roepen en zond boden naar 
het gebied van Manasse om daar iedereen op te roepen. Hij stuurde ook boden naar de stam Aser, Zebulon en 
Naftali, en ook die voegden zich bij hem. Toen zei Gideon tegen God: ‘Ik wil graag weten of het werkelijk uw 
bedoeling is door mijn toedoen Israël te bevrijden, zoals U hebt gezegd. Daarom leg ik hier op de dorsvloer een 
wollen vacht. Als er morgenochtend dauw ligt op de wol terwijl de grond eromheen droog is, dan weet ik zeker 
dat U inderdaad door mijn toedoen Israël zult bevrijden.’ En zo gebeurde het. De volgende morgen wrong 
Gideon de wol uit. En er kwam water uit, wel een kom vol. Toen zei Gideon tegen God: ‘U moet niet kwaad op 
me worden als ik nog één keer aandring, maar ik wil nog een laatste proef nemen: nu moet de wol droog 
blijven en de grond eromheen nat zijn van dauw.’ Die nacht deed God wat Gideon had gevraagd: de wol bleef 
droog en de grond eromheen werd nat van dauw. 
 

Zingen: Lied 655: 3, 4, 5 
 

Uitleg en verkondiging n.a.v. (NBV) Rechters 6:34a 
Toen kwam de Geest van de Heer over Gideon. 
 

Meditatief orgelspel 
 

Zingen: Lied 904: 5 
 

Dienst der gebeden 
 

Zingen: Lied 103 C: 1, 2 
 

(staande) Wegzending en zegen 
 

Orgelspel 
 

Bij de uitgang kunt u een collectebijdrage doen. 
 


