
 

 

  

 
 
 
 
Zondag 2 januari Dreumel  
Voorganger  Ds. E. Laseur 
Organist  Fred Hommersom  
Collecte 1e collecte diaconie, 2e collecte kerkrentmeesters, 3e collecte, de extra 

collecte is voor het ZWO-project 2022: Stichting Nijlvallei 
Bloemen   
 
 
 
Extra collecte 
“Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders 
of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.” (Matteüs 25.40, NBV) 
Deze Bijbeltekst staat bovenaan de website van de Nijlvallei, een stichting die we samen met de 
diaconie van Rivierenland Oost hebben gekozen als het ZWO-project voor 2022. 
Stichting Nijlvallei helpt de armste individuen en gemeenschappen in Egypte om zichzelf te 
ontwikkelen, door onderwijs, voedselverstrekking, medische hulp, huisvesting, het scheppen van 
werk. Ze doen dit in samenwerking met Egyptische kerken en christelijke organisaties. 
Ze luisteren naar de kerk en steunen projecten van plaatselijke kerken en christelijke organisaties. En 
het is juist op die manier dat ze de allerarmsten weten te bereiken. Ze komen niet met eigen plannen, 
maar luisteren goed naar de kerken in Egypte om samen met hen te doen wat zij het meest van 
belang achten. 
Stichting Nijlvallei werkt al 30 jaar in Egypte en ze hebben door schade en schande geleerd hoe ze 
kunnen zorgen dat projecten slagen.  Ze letten goed op, controleren alles, en zorgen dat de mensen 
die het echt nodig hebben, geholpen worden. Uw geld wordt goed besteed.. 
Uw kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van de diaconie NL96 RABO 0373736029, o.v.v. 
ZWO project. 
 
Orde van dienst 
Thema: Hoe zal ‘t zijn? 
 
 
Organist speelt: Happy New Year (ABBA) 
 
Bemoediging en groet 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Schriftlezing: (BGT) Prediker 8: 6b-9a 
De mensen hebben veel zorgen. Niemand weet wat er in de toekomst zal gebeuren. Niemand kan 
vertellen hoe het dan zal zijn. Geen mens kan bepalen hoe lang hij zal leven. Of wanneer hij zal sterven. 
Niemand kan vluchten voor de dood. En als je in de macht bent van het kwaad, zul je zeker sterven. Ik 
heb dat allemaal gezien, en ik heb nagedacht over alles wat er op aarde gebeurt. 
  



 

 

 
 
 
 
 
Organist speelt: Lied 488: 1 

1. In den beginne was het woord, 
op aarde is zijn stem gehoord 
die spreken wil tot elk geslacht, 
Hij werd geboren in de nacht. 

 
Schriftlezing: (BGT) Mattheüs 2: 1-3 
Jezus werd geboren in Bethlehem, een stad in Judea. Herodes was op dat moment koning. Niet lang 
na de geboorte van Jezus kwamen er wijze mannen in Jeruzalem aan. Ze kwamen uit het oosten, uit 
een ver land. Ze vroegen aan de mensen uit Jeruzalem: ‘Waar is de koning van de Joden die 
kortgeleden geboren is? We hebben zijn ster gezien. Die kwam aan de hemel omhoog. En nu zijn we 
gekomen om de nieuwe koning te eren.’ Toen koning Herodes dat hoorde, schrok hij vreselijk. Ook de 
andere mensen in Jeruzalem schrokken. 
 
Organist speelt: Gezang 179 (Bundel 1938) 

1. Rust mijn ziel, uw God is Koning, 
heel de wereld zijn gebied. 
Alles wisselt op zijn wenken, 
maar Hij zelf verandert niet. 

 
Uitleg en verkondiging: (BGT) Prediker 8: 7b 
Niemand kan vertellen hoe het dan zal zijn. 
 
Organist speelt: Lied 413: 1 

1. Grote God, wij loven U, 
Heer, o sterkste aller sterken! 
Heel de wereld buigt voor U 
en bewondert Uwe werken. 
Die Gij waart te allen tijd, 
blijft Gij ook in eeuwigheid. 

 
Dienst der gebeden (dankzegging, stil gebed, Onze Vader) 
 
Wegzending en zegen (3x Amen) 
 
Organist speelt: Lied 416: 4 

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. 

 
 
 
 

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