
 

 

  

 
 
 
 
 
Zondag 2 oktober Dreumel  
Voorganger:  Ds. E. Laseur 
Organist:  Fred Hommersom 

Collecten: 1e collecte diaconie, 2e collecte kerkrentmeesters, 3e collecte, de extra collecte is 
bestemd voor Kerk en Israël 

Bloemen:   
 
 
 

Extra collecte 

Vandaag, Israëlzondag, is de collecte bestemd voor Kerk en Israël.  
De relatie met het volk Israël is voor de Protestantse Kerk een essentieel onderdeel van de eigen identiteit. De 
kerk voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël vanwege Gods geschiedenis met dit volk en de joodse 
wortels van ons christelijk geloof. Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting. Daarop zijn alle 
activiteiten van Kerk en Israël gericht. 
Het magazine Op weg laat mensen aan het woord die betekenis geven aan de joodse wortels voor geloven en 
kerk-zijn vandaag, en stimuleert aandacht voor de joodse achtergronden van de Bijbel en het geloofsgesprek 
in de gemeente. De handreiking ‘Onopgeefbaar Verbonden’ brengt mensen in plaatselijke gemeenten in 
gesprek over de onopgeefbare verbondenheid. Daarnaast zijn er de jaarlijkse ontmoetingsdagen Kerk en Israël 
en het internetproject ‘De Uitdaging’.  
Met uw bijdrage aan de collecte maakt u deze activiteiten, gericht op ontmoeting en gesprek en op leren van 
de dialoog tussen joden en christenen, mogelijk. Om ons geloof levend te houden. Van harte aanbevolen. 
 
Mededelingen 

 
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 
 

 
Diensten komende zondagen 
 

Datum Plaats Voorganger Extra collecte 

9 oktober Boven-Leeuwen 
 

Ds. M. Soethout Kerk in Actie, missionair werk 

16 oktober 
Jeugdkerk 

Wamel 
 

Ds. D.J. Deunk, Malden Kerk in Actie, zending 

23 oktober Boven-Leeuwen Ds. H. Domburg, Oosterbeek 
 

Materialen kindernevendienst 
 

 
  



 

 

 
Orde van dienst 
Thema: Naam maken! 
Orgelspel 
Welkom, mededelingen, drempelgebed  

(staande) Zingen: Lied 133: 1, 2 
(staande) Bemoediging en groet 

Zingen: Lied 133: 3 
Geloofsaanwijzing: Mattheüs 7: 12 
Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten. 

Zingen: Lied 601: 1, 2 
Moment met kinderen 
Gebed bij de opening van het Woord 
Schriftlezing: (NBV 2021) Genesis 32: 4-12 (Rem van Maurik) 
Jakob stuurde boden vooruit naar zijn broer Esau in Seïr, het gebied van Edom, en droeg hun het volgende op: ‘Jullie 
moeten tegen mijn heer, tegen Esau, zeggen: “Uw dienaar Jakob laat u weten dat hij als vreemdeling bij Laban heeft 
gewoond en pas nu bij hem is weggegaan.  
Hij heeft daar runderen, ezels, en schapen en geiten in bezit gekregen, en ook slaven en slavinnen. Deze boodschap laat 
hij aan u, zijn heer, overbrengen in de hoop dat u hem goedgezind zult zijn.”’ Toen de boden bij Jakob terugkwamen, 
meldden ze hem: ‘We zijn bij uw broer Esau geweest, en hij komt u tegemoet, met vierhonderd man.’ Jakob schrok hevig, 
het angstzweet brak hem uit. Daarom verdeelde hij zijn mensen over twee kampen, evenals zijn schapen en geiten en 
runderen en kamelen. Als Esau op het ene kamp afkomt en daar alles doodt, dacht hij, kan het andere kamp tenminste 
nog ontkomen.  En hij bad: ‘God van mijn voorvader Abraham, God van mijn vader Isaäk, Heer, die tegen mij gezegd heeft: 
“Ga terug naar je land, naar je familie, Ik zal jou voorspoed geven” -  ik ben alle weldaden en al de trouw die U aan mij, 
uw dienaar, bewezen hebt niet waard. Met alleen mijn stok ben ik indertijd de Jordaan hier overgestoken, en nu kan ik 
mijn mensen zelfs over twee kampen verdelen. Ik smeek U, red mij uit handen van Esau, mijn broer, ik vrees dat hij ons zal 
aanvallen en mij en iedereen zal doden, ook de kinderen en hun moeders.   

Zingen: Lied 800: 1, 2 
Schriftlezing: (NBV 2021) Genesis 32: 23-32  
Het was nog nacht toen Jakob opstond en de Jabbok overstak op een doorwaadbare plaats, samen met zijn beide vrouwen, 
zijn twee bijvrouwen en zijn elf zonen. Nadat hij hen over de rivier had geholpen, bracht hij ook al zijn bezittingen naar de 
overkant. Maar zelf bleef hij achter, helemaal alleen, en er worstelde iemand met hem totdat de dag aanbrak. Toen de 
ander zag dat hij het niet van hem kon winnen, raakte hij Jakobs heup aan, en 
daardoor raakte Jakobs heup tijdens de worsteling ontwricht. Toen zei de ander: ‘Laat 
mij gaan, het wordt al dag.’ Maar Jakob zei: ‘Ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent.’ 
De ander vroeg: ‘Hoe luidt je naam?’ ‘Jakob’, antwoordde hij. Daarop zei hij: ‘Voortaan 
zal je naam niet Jakob zijn maar Israël, want je hebt met God en mensen gestreden en 
je hebt gewonnen.’ Jakob vroeg: ‘Zeg me toch uw naam.’ Maar hij kreeg ten antwoord: 
‘Waarom vraag je naar mijn naam?’ Toen zegende die ander hem daar. Jakob noemde 
die plaats Peniël, ‘want,’ zei hij, ‘ik heb oog in oog gestaan met God en toch is mijn 
leven gered.’ Zodra hij bij Peniël was overgestoken, ging de zon over hem op. Jakob 
liep mank. Omdat de ander hem had aangeraakt bij de spier die boven het 
heupgewricht ligt, eten Israëlieten de heupspier niet, tot op de dag van vandaag. 

Zingen: Lied 991: 2, 3, 8 
Uitleg en verkondiging n.a.v. (NBV 2021) Genesis 32: 27 en 28a 
Maar Jakob zei: ‘Ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent.’ De ander vroeg: ‘Hoe luidt je 
naam?’ ‘Jakob’, antwoordde hij. Daarop zei hij: ‘Voortaan zal je naam niet Jakob zijn 
maar Israël…  
Meditatief orgelspel 
Kinderen komen terug 

Zingen: Lied 801; 1, 2 
Gedicht: (Guillaume van der Graft, 1920-2010) Een oud geding (Woudi Lucieer) 

Zingen: Lied 801: 3, 4 
Dienst der gebeden 

(staande) Zingen: Lied 283: 4, 5 
(staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen) 
Orgelspel 

 
 

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

Een oud geding  
 
Spelbreker die beslag 
legt op mij en mijn leven 
 
voortaan, iedere dag 
die gij me nog zult geven, 
 
zal ik U haten, Gij,  
tot ge me kleingekregen 
 
hebt met uw liefde, tot 
ik tegen dat gezag 
 
ben uitgevochten, tegen 
die naam niets meer 
vermag 
 
en uw genadeslag 
aanvaard heb als uw zegen, 
 
god, stikdonkere god. 
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