
 

 

  

 
 
 
Viering Heilig Avondmaal 
 
Zondag 18 september Boven Leeuwen  
Voorganger:  Ds. E. Laseur 
Organist:  Wim Gorter 
Collecten: Vandaag is er 1 collecte, de Avondmaalcollecte, bestemd voor het werk van de ZWO. 
Bloemen:   
 
 
 
Avondmaalcollecte 
We sparen samen met de diaconie dit jaar het project “je mag er zijn" van Stichting de Nijlvallei. 
Stichting Nijlvallei (vanaf nu: Nijlvallei) beoogt individuen en groepen in Egypte te helpen bij de ontwikkeling van 
hun persoonlijk leven en hun sociale omgeving. 
Nijlvallei doet dit door kerken en christelijke organisaties in Egypte te steunen, vooral op het gebied van onderwijs, 
medische hulp, en voedselhulp. Dit gaat doorgaans om financiële ondersteuning van lokale projecten, en vaak 
leveren we ook wat begeleiding daarbij. 
Om in staat te zijn deze doelen te bereiken werft Nijlvallei fondsen in Nederland en elders. Nadruk ligt op 
maximalisering van de besteding van ontvangen gelden in Egypte zelf, en op het minimaliseren van de overhead in 
Nederland. Bestuur en werknemers van de stichting in Nederland ontvangen geen salaris van de stichting. 
 
Mededelingen 
Bezoek Tingieterij 
Woensdagmiddag 28 september 2022 willen we met een aantal gemeenteleden naar de Tingieterij in Alphen, 
voor een rondleiding. 
De kosten hiervoor bedragen 10 euro per persoon incl. koffie/thee en gebak.  
U kunt u zich hiervoor opgeven bij Joke en Theo Arts, tel. 0487-540004 / theojokearts@gmail.com. 

 
Koffie-inloopavond met Oekraïners: 
We hebben besloten om met de inloopavonden in ieder geval in september nog een poosje door te gaan, maar wel 
een beetje in te korten. De kerk in Wamel is op de donderdagavonden open van 19.30 tot  20.30 uur. Onder het 
genot van een kopje koffie of thee kan men een spelletje rummikub doen , of domino, sjoelen, knutselen... En niks 
moet, gewoon lekker zitten mag ook.  
Naast de Oekraïners zijn ook andere Wamelnaren  welkom. En u bent natuurlijk ook van harte uitgenodigd.  
Het voornaamste doel voor deze avonden is "ontmoeting". 

 Groet, Yvonne 
 

Leurviering 
Gelukkig is het weer mogelijk om, zoals al 35 jaar gebruikelijk is, een Open leurdienst te vieren in de PC kerk van 
Leur. 
Op zondag 25 september 2022 is er om 19.00 uur een Oecumenische viering in de PC-kerk van Leur. 
In deze oecumenische viering is iedereen welkom; alle mensen van binnen en buiten de kerken. 
Het thema is: “Vrede en alle goeds ”  
Deze viering wordt verzorgd door voorganger Esther Disveld, m.m.v. zanggroep Choice uit Deest o.l.v. Jacqueline 
van Koolwijk. 
Na afloop is er tijd voor een praatje onder het genot van een kopje koffie of thee. 

 
  



 

 

 
 
 
Diensten komende zondagen 
 

Datum Plaats Voorganger Extra collecte 

25 september Wamel 
 

Ds. M. Heynis, Wijchen Kerk in Actie vredeswerkcollecte 

2 oktober Dreumel Ds. E. Laseur Kerk en Israël 
 

9 oktober Boven-Leeuwen 
 

Ds. M. Soethout Kerk in Actie, missionair werk 

 
 
Orde van (avondmaals)dienst 
 
Thema: Kracht van Boven! 
 

Orgelspel 
 

Woord van welkom, mededelingen en drempelgebed 
 

(staande) Zingen: Lied 147: 1, 2 
 

Bemoediging en groet 
 

Zingen: Lied 909: 1  
 

Moment met kinderen  
 

Zingen: Lied 909: 2 
 

Gebed om Gods Geest 
 

Schriftlezing: (NBV 2021) Filippenzen 4: 10-20 (Yvonne)  
De Heer heeft mij veel vreugde gegeven nu u eindelijk uw zorg voor mij hebt kunnen tonen. U dacht altijd al aan mij, 
maar vond niet de gelegenheid het te laten zien. Ik zeg dit niet omdat ik gebrek lijd; ik heb geleerd om in alle 
omstandigheden tevreden te zijn. Ik weet wat het is om gebrek te lijden, maar ook wat het is om in rijkdom te leven. 
Ik heb alles aan den lijve ondervonden: overvloed en honger, rijkdom en gebrek. Ik ben tegen alles bestand door 
Hem die mij kracht geeft. Toch hebt u er goed aan gedaan in mijn moeilijkheden te delen. U weet zelf, Filippenzen, 
dat toen ik na mijn vertrek uit Macedonië met de verkondiging van het evangelie begon, uw gemeente de enige is 
geweest die gedeeld heeft in mijn tegoeden en tekorten. Al in Tesssalonica hebt u mij meer dan eens iets gestuurd 
om mijn tekorten aan te vullen. Niet dat het mij om uw gaven te doen is, ik ben er juist op uit dat het tegoed op uw 
rekening oploopt. Nu is alles mij vergoed, en ik heb zelfs veel meer ontvangen. Het ontbreekt mij aan niets dankzij 
de gaven die Epafroditus namens u heeft gebracht; ze zijn een geurig en aangenaam offer, dat God behaagt. Mijn 
God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van u aanvullen, door uw eenheid met Christus Jezus. Aan onze 
God en vader komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. Amen. 
 

Zingen: Lied 909: 3  
 

Korte uitleg en verkondiging n.a.v. (NBV 2021) Filippenzen 4: 13  
Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft. 
 

Meditatief orgelspel 
 

Zingen: Lied 800: 4, 5  
 

Kinderen komen terug 
  



 

 

 
 

Woorden der inzetting 
Wij zijn samen om met elkaar te eten en te 
drinken. 
Onze Heer Jezus Christus heeft ons daartoe 
uitgenodigd. 
Hij doet met ons wat Hij eens met Zijn 
leerlingen deed. 
Zo dikwijls Hij met hen at, nam Hij het brood, 
sprak de dankzegging uit en gaf het hen. 
Bij de maaltijd heeft Hij afscheid genomen van 
hen. 
Bij de maaltijd hebben Zijn leerlingen Hem na 
Zijn dood weer herkend. 
Bij de maaltijd zullen wij weer met Hem 
verenigd zijn in het Koninkrijk Gods. 
Ook met ons wil Christus gemeenschap 
hebben zoals Hij beloofd heeft: 
 

 ‘En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot 
aan de voltooiïng van deze wereld (Mt.28:20).’  
 
Waar Christus regeert, verlaat ons de angst om tekort te 
komen. 
Onder Zijn heerschappij worden handen vrij om te 
geven. 
Zo krijgen wij allen deel aan het ene brood. 
Worden wij één lichaam in Christus. Hier is geen 
aanziens des persoons. 
Jong en oud, rijk en arm, landgenoot en buitenlander: 
samen zijn we één in de belijdenis, dat Christus onze 
Heer is. 
En wie we ook zijn: niemand is waardig, dat Jezus 
Christus bij ons intrek neemt. 
Net zo min als tollenaars en andere zondaars dat waren. 
 

(staande) Zingen: Lied 340B 
 

Nodiging 
Maar Jezus zegt: ‘Komt allen bij Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, Ik zal jullie rust geven 
(Mt.11:28). Ik ben het brood dat leven geeft. Wie bij Mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in Mij gelooft 
zal nooit meer dorst hebben (Joh.6:35).’ 
Dat heeft Hij duidelijk gemaakt bij Zijn laatste maaltijd: ‘In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam Hij 
een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: “Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, 
om Mij te gedenken.” 
Zo nam Hij na de maaltijd ook de beker, en Hij zei: “Deze beker is het nieuwe verbond, dat door mijn bloed gesloten 
wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om Mij te gedenken.”  
Dus altijd wanneer u  dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat Hij komt (1 
Cor.11: 23-26).’ 
Daarvoor danken wij U, die was, is en komen zal. 
Komt, want alle dingen zijn gereed. 
 

Gemeente wordt uitgenodigd om in een kring te komen staan  
 

Korte uitleg over het delen van brood en wijn 
 

Het brood, dat wij breken, is de gemeenschap met het lichaam van onze Here Jezus Christus. Neemt, eet, gedenkt 
en gelooft, dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze 
zonden. 
 

De beker der dankzegging, welke wij dankzeggend zegenen, is de gemeenschap met het bloed van onze Heer Jezus 
Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het dierbaar bloed van onze Heiland Christus Jezus 
vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. 
 

Rondgang van brood en wijn onder orgelspel 
 

(staande) Gezamenlijk gebeden Onze Vader 
 

(staande) Gezongen dankzegging: Lied 864: 4, 5 
 

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

Orgelspel 
 

Bij de uitgang kan een collectebijdrage worden gedaan. 
 

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