
 

 

  

 
 
 
 
Zondag 3 juli:   Wamel 
Voorganger:  Ds. E. Laseur 
Organist:  Fred Hommersom 
Collecten: 1e collecte diaconie, 2e collecte kerkrentmeesters, 3e collecte, de extra collecte is 

bestemd voor Kerk in Actie, voor het werelddiaconaat, voor onderwijs aan kansarme 
kinderen in India. 

Bloemen:  
 
 
Extra collecte 
Iedereen vindt het belangrijk om te weten dat je er mag zijn, gewoon zoals je bent. Dat is ook wat wij als kerk 
uitdragen: er is plaats voor iedereen ongeacht je afkomst.  
Dat is India wel anders. Daar worden duizenden Dalit- kinderen gediscrimineerd en buitengesloten omdat ze 
niet bij een kaste horen. Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie deze kinderen helpen om uit 
de cirkel van armoede te komen en niet meer buitengesloten te worden. Ze zijn voor en na schooltijd welkom 
in een Bala Bata, een speciale dorpsschool. Daar krijgen ze huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en 
sportlessen. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. Ook wordt er gekeken 
naar de thuissituatie van de kinderen. Door deze liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite 
waard zijn.  
Met uw bijdrage aan de collecte steunt u het werk van Kerk in Actie in India om kansarme kinderen een betere 
toekomst te bieden. Van harte aanbevolen. 
 
Diensten komende zondagen 
 

Datum Plaats Voorganger Extra collecte 

10 juli  Boven-Leeuwen 
 

Ds. E. Laseur Stichting mensenkinderen 

17 juli  
 

Wamel Ds. A. Altena,  Leersum Isai Ma (I) Yam 

24 juli  Dreumel ds. E. Braam, Culemborg Onderhoud kerkgebouwen 
 

 
 
Orde van Dienst 
 
Thema: Wie volgt?  
 
Orgelspel 
 
Welkom, mededelingen, drempelgebed  
 

(staande) Zingen: Lied 97: 1, 6 
 
(staande) Bemoediging en groet 
 

Zingen: Lied 680: 1, 2, 3 
 
 
 



 

 

 
 
Tien Woorden  

Tien woorden zijn gegeven 
als tien vrienden voor het leven. 
 

Eén is God, die maakt je vrij. 
Er is geen ander zoals Hij. 
 

Twee wil zeggen: God en jij, 
daar horen echt geen beelden bij. 
 

Drie, dat is Gods eigen naam, 
om met respect mee om te gaan. 
 

De dag van God is nummer vier, 
bevrijdingsdag voor mens en dier 
zodat je week’lijks even voelt 
hoe God de schepping heeft bedoeld. 
 

Vijf gaat om je ouders en jij, 
wees goed voor elkaar, daar leef je bij. 
 

Maak niet dood, laat zes je horen, 
knoop dat heel goed in je oren. 

 Een maatje is, zegt nummer zeven, 
iets heel kostbaars in je leven. 
Dus luister goed naar dit gebod, 
en maak wat heel is niet kapot. 
 

Acht zegt: stelen is niet cool, 
dan wordt het hier een janboel. 
 

Negen: laat dat vals gepraat, 
waarmee je and’re mensen schaadt. 
 

Tien zegt: vaar je eigen koers. 
Wees dan vrij en niet jaloers 
op wat een ander heeft of kan 
daar word je ongelukkig van. 
 

Dit zijn de tien woorden, 
de woorden één tot tien. 
Je hebt ze kunnen horen,  
iets om te dóen misschien? 
 

 
Moment met kinderen 
 

Gebed bij de opening van het Woord 
 

Schriftlezing: (NBV 2021) Lucas 9: 57-62 (Jenny Molenaar) 
Terwijl ze hun weg vervolgden, zei iemand tegen Hem: ‘Ik zal U volgen waarheen U ook gaat.’ Jezus zei tegen 
hem: ‘De vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de Mensenzoon heeft geen plaats waar Hij 
zijn hoofd te ruste kan leggen.’ Tegen een ander zei Hij: ‘Volg Mij!’ Maar deze zei: ‘Heer, sta me toe eerst terug 
te gaan om mijn vader te begraven.’ Jezus zei tegen hem: ‘Laat de doden hun doden begraven, maar ga jij op 
weg om het koninkrijk van God te verkondigen.’ Weer een ander zei: ‘Ik zal U volgen, Heer, maar sta me toe 
dat ik eerst afscheid neem van mijn huisgenoten.’ Jezus zei tegen hem: ‘We de hand aan de ploeg slaat en 
achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God.’ 
 

Zingen: Lied 807: 1, 2, 3 
 

Uitleg en verkondiging n.a.v. (NBV 2021) Lucas 9: 61a 
Weer een ander zei: ‘Ik zal U volgen, Heer, maar…’ 
 
Meditatief orgelspel 
 

Kinderen komen terug 
 

Zingen: Lied 726: 2, 4 
 

Dienst der gebeden 
 

(staande) Zingen: Lied 913: 1, 3 
 

(staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen) 
 

Orgelspel 
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