
 

 

  

 
 
 
 
 
 
Zondag 6 februari Dreumel  
Voorganger  Ds. E. Laseur 
Organist  Addy de Meij  
Collecte 1e collecte diaconie, 2e collecte kerkrentmeesters, 3e collecte, de extra collecte is 

voor KIA, voor het werelddiaconaat. 
Bloemen   
 
 
 
Extra collecte 
Goed boeren in een lastig klimaat in Oeganda. 
In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om voedsel te verbouwen. De regen valt steeds grilliger door 
de wereldwijde klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de velden onder water. Samen met de 
Kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Ze leren nieuwe 
landbouwtechnieken en bewaren hun oogst beter. Ze vormen coöperaties en spaargroepen. Iedereen legt 
geld in en om de beurt kan iemand het hele bedrag gebruiken voor een grotere (landbouw)investering. 
Daarmee krijgen boerinnen en boeren de slagkracht om hun productie te verhogen. Ze maken energiezuinige 
ovens, planten bomen om erosie te voorkomen, leggen visvijvers aan en gaan bijen houden. Dat is goed voor 
mens èn natuur. Steunt u boerengezinnen in Noord-Oeganda via de collecte in de kerk, zodat ze droogte en 
overstromingen het hoofd kunnen bieden? Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/boerinoeganda. 
Uw kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van de diaconie NL96 RABO 0373736029 o.v.v. 
werelddiaconaat. 
 
 
Orde van dienst 

 
 
Thema: Doe wèl en zie niet om! 
 
Organist speelt: Liedboek 1973 nr. 304: 1 

1. God is getrouw, zijn plannen falen niet, 
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen. 
Die 't heden kent, de toekomst overziet, 
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen; 
en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant, 
volvoert zijn hand. 

 
Bemoediging en groet 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
Schriftlezing: (BGT) Mattheüs 6: 1-4 
Jezus zei: ‘Let op! Je moet doen wat God van je vraagt. Maar je moet dat niet doen om op te vallen 
bij de mensen. Anders zul je geen beloning krijgen van je Vader in de hemel. Als je arme mensen geld 
geeft, laat dat dan niet aan iedereen weten. Schijnheilige mensen doen dat wel. Zij vertellen aan 
iedereen in de synagoge en op straat hoe goed ze zijn. Want ze willen dat de mensen goede dingen 
over hen zeggen. Luister goed naar mijn woorden. Zij hebben hun beloning al gekregen. Houd het 
geheim als je geld geeft aan arme mensen. Je linkerhand mag zelfs niet merken dat je rechterhand 
iets geeft. Je Vader ziet wat er in het geheim gebeurt. En Hij zal je belonen. 
 
Organist speelt: Lied 364: 1 

1. Hoor Gij ons aan! 
Wij heffen onze handen, 
kom Gij tot ons, neem onze offeranden, 
waarmee wij dankbaar voor U staan. 

 
Uitleg en verkondiging: (BGT) Mattheüs 6: 1a  
Jezus zei: ‘Let op! Je moet doen wat God van je vraagt. Maar je moet dat niet doen om op te vallen 
bij de mensen.  
 
Meditatief orgelspel   
 
Dienst der gebeden (dankzegging, stil gebed, Onze Vader) 
 
Wegzending en zegen (3x Amen) 
 
Organist speelt: Lied 912: 6 

6. Neem ook mijne liefde, Heer, 
'k leg voor U haar schatten neer. 
Neem mijzelf en voor altijd 
ben ik aan U toegewijd. 
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