
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
Zondag 6 november Dreumel           Viering Heilig Avondmaal en dankdienstl 
Voorganger:  Ds. E. Laseur 
Organist:  Fred Hommersom 
Collecten: Vandaag is er één collecte, de avondmaalscollecte, bestemd voor het werk van de 

ZWO. 
Bloemen:   
 
 
Avondmaalscollecte 
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 
Inzameling Voedselbank 
2 November was het Dankdag voor Gewas en Arbeid. 
Dankdag is een dag dat er speciaal gedankt wordt voor het voedsel, werk en de welvaart die dit met zich 
meebrengt. Dat deze welvaart, in deze tijden, niet voor iedereen is weggelegd behoeft geen uitleg. Er zijn 
steeds meer mensen die steun van de voedselbank nodig hebben. 
Deze zondag, 6 November, vieren we het Heilig Avondmaal. We delen brood en wijn met elkaar, maar we 
willen ook graag delen met anderen. Daarom wil de diaconie binnen onze gemeente weer een 
boodschappenactie houden voor de voedselbank. 
Daarom zullen er achter in de kerk kratten staan, waar u houdbare etenswaar in kunt achterlaten. Denkt u  
hierbij aan:  

• pasta, rijst, couscous, aardappelpuree 

• pastasauzen, soep 

• ontbijtgranen, broodbeleg (jam, pindakaas) 

• pannenkoekenmix 

• vlees en vis in blik 

• groente en fruit in blik 

• zonnebloem- of olijfolie 

• houdbare melk 

• gluten- en lactose vrije producten 
Dus….helpt u weer mee en breng zondag 6 november wat van de bovenstaande boodschappen mee naar de 
kerk, dan zorgen wij dat het bij de voedselbank terecht komt. 
Dank u wel! 
  



 

 

 
 
Zangdienst 
Vanavond, zondag 6 november, wordt u van harte uitgenodigd voor een zangavond in de kerk van Horssen 
(Kerkpad 11, Horssen). Aanvang 19.30 uur. 
Deze avond staat onder leiding van Gerrie Kalisvaart, met Carel de Vor op orgel. 
Er is een korte pauze voor koffie of thee te drinken. 
Van harte welkom! 
 
Diensten komende zondagen 
 

Datum Plaats Voorganger Extra collecte 

13 november Boven-Leeuwen 
Doopdienst 

Ds. E. Laseur 
 

Kerk in Actie, werelddiaconaat 

20 november Wamel 
Gedachtenisdienst en 
Jeugdkerk 

Ds. E. Laseur 
 

Hospice De Brug Maas & Waal 

27 november Boven-Leeuwen drs. G. Westerlaken, 
Voorthuizen 

Kerk in Actie adventcollecte 
werelddiaconaat 

 
 

Orde van dienst 
 

Thema: Bijzondere bijstand! 
 

Orgelspel 
 

Woord van welkom, mededelingen en drempelgebed  
 

(staande) Zingen: Lied 218: 1, 2 
 

Bemoediging en groet 
 

Zingen: Lied 280: 1, 2 
 

Moment met kinderen  
 

Zingen: Lied 280: 3, 4 
 

Gebed om Gods Geest 
 

Schriftlezing: (NBV 2021) Genesis 35: 1-7  
God zei tegen Jakob: ‘Ga naar Betel. Blijf daar en bouw er een altaar voor de God die daar aan jou verschenen is 
toen je op de vlucht was voor je broer Esau.’ Toen zei Jakob tegen zijn familieleden en tegen alle anderen die bij hem 
waren: ‘Doe de vreemde goden die jullie hebben weg, reinig je en trek schone kleren aan. Laten we naar Betel gaan: 
daar wil ik een altaar bouwen voor de God die naar mij heeft omgezien in tijden van nood en die mij op mijn hele 
reis terzijde heeft gestaan.’ Ze gaven Jakob alle afgodsbeelden die ze in hun bezit hadden, en ook hun oorringen, en 
Jakob begroef alles onder de terebint bij Sichem. Daarna braken ze op. God joeg de inwoners van de steden in de 
omtrek zo’n angst aan dat ze het niet waagden Jakobs zonen te achtervolgen. Toen Jakob met alle mensen die met 
hem meetrokken in Luz was aangekomen, het huidige Betel, in Kanaän, bouwde hij er een altaar; hij noemde die 
plaats El-Betel, omdat God zich daar aan hem geopenbaard had toen hij op de vlucht was voor zijn broer.  
 

Zingen: Lied 280: 5, 6, 7 
 

Korte uitleg en verkondiging n.a.v. (NBV 2021) Genesis 35: 3 
‘Laten we naar Betel gaan: daar wil ik een altaar bouwen voor de God die naar mij heeft omgezien in tijden van 
nood en die mij op mijn hele reis terzijde heeft gestaan.’ 
 
  



 

 

 
 
Meditatief orgelspel 
 

Zingen: Lied 412: 1, 6  
 

Kinderen komen terug 
 

Woorden der inzetting 
Wij zijn hier bijeen om Avondmaal te vieren. Jezus heeft dit bevolen. 
Want in de bijbel staat: Jezus nam een brood, sprak de zegen uit, brak het brood en gaf het aan zijn discipelen. 
En Jezus zei: Neemt, eet, dit is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. 
En Jezus name een beker, dankte God en gaf de beker aan zijn discipelen. 
En Jezus zei: Drinkt allen daaruit. Want deze wijn is het teken van mijn bloed. Mijn bloed wordt voor veel mensen 
vergoten tot vergeving van zonden. 
God wil dat wij Avondmaal vieren tot zijn eer. Daarom moeten wij bedenken, dat wij mensen zijn met tekorten. 
Daardoor staan we schuldig tegenover God en elkaar. 
Maar God heeft Jezus Christus gegeven om ons te redden. De bijbel zegt: ‘God had de wereld zo lief dat Hij zijn 
enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” (NBV 
2021,Joh.3:16) 
Wij vieren dus geen Avondmaal, omdat wij volmaakte mensen zijn. Wij vieren het Avondmaal, omdat wij geloven 
dat Jezus met zijn Zelfoffer onze tekorten voldaan heeft. 
Door het Avondmaal worden wij gesterkt in het geloof.  
Door het Avondmaal worden wij met elkaar verbonden in liefde. 
Zoals Paulus zegt: Omdat het één brood is, zijn wij, hoeveel mensen ook, één lichaam; wij hebben immers allen deel 
aan het ene brood. 
Aan het Avondmaal mogen wij samen uitzien naar de wederkomst van Jezus Christus. 
Hij heeft ons uitgenodigd tot het bruiloftsmaal van het Lam. 
Dan zal Hij met ons de vrucht van de wijnstok nieuw drinken in het Koninkrijk van Zijn Vader. 
 

(staande) Zingen: Lied 340B 
 

Nodiging 
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).’ 
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) Zingen: Lied 218: 4, 5 
 

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

Orgelspel 
 


