
 

 

  

 
 
 
 
 
 
Zondag 30 januari Dreumel  
Voorganger  Ds. E. Laseur 
Organist  Gerrit Vastenhouw  
Collecte 1e collecte diaconie, 2e collecte kerkrentmeesters, 3e collecte, de extra collecte is 

voor  het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. 
Bloemen   
 
 
 
Extra collecte 
Elk jaar strijden jongerengroepen uit heel Nederland voor de hoogste score bij Sirkelslag, een interactief 
Bijbelspel van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. De groepen spelen het spel 
vanaf hun eigen locatie en staan online met elkaar in verbinding. Bij Sirkelslag staan altijd een Bijbelverhaal en 
vaak ook diaconale thema's centraal. Jongeren gaan zo op een ongedwongen manier met geloofsonderwerpen 
aan de slag. Voor kerken is Sirkelslag een mooie kans om hen betrokken te houden. 
U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van de Kerkvoogdij NL04INGB0000950742 o.v.v. Jong 
Protestant. 
 
 
Orde van dienst 

 
Thema: Werkzaam geloof! 
 
Organist speelt: Lied 915: Nobody knows 
 
Bemoediging en groet 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Schriftlezing: (NBV) Johannes 4: 46-54  
Hij ging in Galilea weer naar Kana, waar Hij van water wijn had gemaakt. Er was daar een hoveling 
uit Kafarnaüm wiens zoon ziek was. Omdat hij gehoord had dat Jezus uit Judea naar Galilea was 
teruggekeerd, was hij naar hem toe gekomen, en nu vroeg hij of Jezus mee wilde gaan om zijn zoon, 
die op sterven lag, te genezen. Jezus zei tegen hem: ‘Als jullie geen tekenen en wonderen zien, geloven 
jullie niet!’ Maar de hoveling drong aan: ‘Heer, ga toch mee, voordat mijn kind sterft.’ ’Ga maar naar 
huis,’ zei Jezus, ‘uw zoon leeft.’ De man geloofde wat Jezus tegen hem zei en ging weg. En terwijl hij 
nog onderweg was, kwamen zijn dienaren hem al tegemoet om te zeggen dat zijn kind in leven was. 
Hij vroeg hen sinds wanneer het beter met hem was gegaan. Ze zeiden: ‘Gisteren, een uur na de 
middag, is de koorts verdwenen.’ De vader besefte dat dat het moment was dat Jezus tegen hem 
gezegd had ‘uw zoon leeft’. Hij kwam tot geloof, hij en al zijn huisgenoten. Dit deed Jezus toen hij uit 
Judea naar Galilea was teruggekeerd; het was zijn tweede wonderteken. 
  



 

 

 
 
 
 
Organist speelt: Lied 713: 2 

2. Hij schenkt de levensadem, 
Hij geeft de levensgeest, 
in schande en in schade 
is Hij nabij geweest, 
aan al wie Hem aanbaden, 
aan ieder die Hem vreest, 
komt Hij, de Heer, te stade, 
de minsten allermeest. 

 
Uitleg en verkondiging: (NBV) Johannes 4: 50  
’Ga maar naar huis,’ zei Jezus, ‘uw zoon leeft.’ De man geloofde wat Jezus tegen hem zei en ging weg. 
 
Meditatief orgelspel   
 
Dienst der gebeden (dankzegging, stil gebed, Onze Vader) 
 
Wegzending en zegen (3x Amen) 
 
Organist speelt: Liedboek 1973 nr. 291: 1 

1. Nooit kan 't geloof te veel verwachten, 
des Heilands woorden zijn gewis. 
't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten, 
maar nooit een vriend als Jezus is. 
Wat zou ooit zijne macht beperken? 
't Heelal staat onder zijn gebied! 
En wat zijn liefde wil bewerken, 
ontzegt Hem zijn vermogen niet. 
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