
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
Zondag 12 december Dreumel   

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

voor Kerk in Actie, voor het binnenlands diaconaat. 
Bloemen   
 
 
 
Extra collecte 
Op adem komen in jeugddorp De Glind. 
In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. Ze maakten in hun leven al té veel mee. In 
jeugddorp De Glind vinden deze kinderen een veilig thuis. Ze wonen bij gewone gezinnen, in 28 gezinshuizen 
die verspreid staan over het verder gewone dorp. De ouders hebben een opleiding om kwetsbare kinderen de 
juiste verzorging en opvoeding te geven. Daarnaast krijgen ze ondersteuning bij hun ontwikkeling en 
traumaherstel. Dat gebeurt door heel gewone dingen als zwemles, naar school gaan en buiten spelen, maar 
ook door speciale activiteiten waarbij ze werken aan zelfvertrouwen en sociale vaardigheden: paardrijden, 
muziekles, schilderen en judo. 
Uw kunt uw bijdrage ook  overmaken op de rekening van de diaconie NL96 RABO 0373736029, zij zorgen dan 
dat het geld op de goede plek te recht komt. 
 
 
Orde van dienst 
 

Thema: Echo van de Geest! 
 

Organist speelt: Crying in the chapel 
 
Bemoediging en groet 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Schriftlezing: (NBV) Lucas 1: 39-45 
Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, waar ze het huis 
van Zacharias binnenging en Elisabeth begroette. Toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong 
het kind op in haar schoot; ze werd vervuld met de Heilige Geest en riep luid: “De meest gezegende 
ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot! Wie ben ik dat de moeder van mijn 
Heer naar mij toe komt? Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. 
Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan.’ 
 
  



 

 

 
 
 
Organist speelt: Lied 157a: 1 

1. Mijn ziel maakt groot de Heer, 
mijn geest verheugt zich zeer, 
want God heeft mij, geringe, 
die Hem als dienstmaagd dien, 
goedgunstig aangezien 
en deed mij grote dingen. 

 
Uitleg en verkondiging n.a.v. (NBV) Lucas 1: 44  
Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. 
 
Organist speelt: Liedboek 2013 nr. 442 

1. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 
Verlos mij van mijn bange pijn! 
Zie, heel mijn hart staat voor U open 
en wil, o Heer, uw tempel zijn. 
O Gij, wien aard' en hemel zingen, 
verkwik mij met uw heil'ge gloed. 
Kom met uw zachte glans doordringen, 
o zon van liefde, mijn gemoed! 

 
Dienst der gebeden (dankzegging, stil gebed, Onze Vader) 
 
Wegzending en zegen  
 
Organist speelt melodie: You ‘ll never walk alone 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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