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Hemelhoog 372 
Bouw je huis 

Bouw je huis 

niet op zand. 

Hé, gebruik toch je verstand! 

Want een storm 

of orkaan 

zal je huis niet laten staan. 

 



Hemelhoog 372 
Bouw je huis 

Jezus zegt: 

luister goed 

en volg Mij 

in wat je doet. 

 



Hemelhoog 372 
Bouw je huis 

Refrein: 

Heooo, hou je vast, 

het waait sterk dus opgepast. 

Doe wat Jezus zegt; 

dan kom je goed terecht. 

Heooo, hou je vast, 

het waait sterk dus opgepast. 

Doe wat Jezus zegt; 

dan kom je goed terecht. 



Hemelhoog 372 
Bouw je huis 

Bouw je huis; 

aan het werk! 

Een fundering 

maakt het sterk. 

Met beton 

in de grond 

vliegt je huis niet in het rond. 



Hemelhoog 372 
Bouw je huis 

 

Als een Rots 

is de Heer. 

Leef voor Hem, 

meer en meer. 

 

 

 



Hemelhoog 372 
Bouw je huis 

Refrein 2x: 

Heooo, hou je vast, 

het waait sterk dus opgepast. 

Doe wat Jezus zegt; 

dan kom je goed terecht. 

Heooo, hou je vast, 

het waait sterk dus opgepast. 

Doe wat Jezus zegt; 

dan kom je goed terecht. 





Welkom 

  
Afkondigingen  door Ouderling-Kerkrentmeester 

Marco Heemskerk 

 

 

 

 

Voor verdere bijzonderheden  

verwijzen wij u naar de weekbrief.  

 

 

 



Stil gebed 

 

 

We gaan (indien mogelijk) staan. 



ELB 372  
Mijn Jezus Mijn redder  

  

 Mijn Jezus, mijn Redder,  

  Heer,  er is niemand als U.   

  Laat elk moment,  

  al wat ik denk, vol zijn van uw liefde, Heer. 

  

Mijn schuilplaats, mijn trooster, 

  veilige toren van kracht,  adem en stem,  

  al wat ik ben,  brengen U voortdurend eer. 

  



ELB 372  
Mijn Jezus Mijn redder  

  

 Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij. 

 Zing van de Koning en zijn heerschappij. 

 Bergen aanbidden, de zee juicht mee   

 bij het horen van uw Naam. 

 U wil ik prijzen voor dat wat U schiep;  mijn  

 leven lang loven, want U heb ik lief. 

 Niets is zo goed als een leven heel dicht bij U. 



ELB 372  
Mijn Jezus Mijn redder  

 

Mijn Jezus, mijn Redder,  

  Heer,  er is niemand als U.   

Laat elk moment,  

 al wat ik denk, vol zijn van uw liefde, Heer. 

  

 Mijn schuilplaats, mijn trooster, 

 veilige toren van kracht,  adem en stem,  

 al wat ik ben,  brengen U voortdurend eer. 



ELB 372  
Mijn Jezus Mijn redder  

 

 Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij. 

 Zing van de Koning en zijn heerschappij. 

 Bergen aanbidden, de zee juicht mee   

 bij het horen van uw Naam. 

 U wil ik prijzen voor dat wat U schiep;  mijn  

 leven lang loven, want U heb ik lief. 

 Niets is zo goed als een leven heel dicht bij U. 

  



Bemoediging en groet 

 

 

 

  

 

Na de bemoediging en de groet  

gaat de we weer zitten.  

 

 

 



Intro 



ELB 421  Ben je groot, of ben je klein 

 Ben je groot of ben je klein of ergens tussen in:  

 God houdt van jou. 

 Ben je dik of ben je dun of ben je blank of bruin:  

 God houdt van jou. 

 Hij kent je als je blij bent,  Hij kent je als je baalt. 

 Hij kent je als je droevig bent,   

 Hij kent je als je straalt. 

 Het geeft niet of je knap bent,   

 het geeft niet wat je doet: God houdt van jou.  

 Hij is vol liefde. God houdt van jou. 
 

 



Gebed  

om de opening van het Woord 

 



ELB 439  Hoger dan de blauwe luchten 

1 Hoger dan de blauwe luchten 

   en de sterretjes van goud 

   woont de Vader in de hemel 

   die van alle kind’ren houdt.  

 

2 Ook voor zieke kind’ren zorgt Hij, 

    kent hun tranen en hun pijn, 

    ja, voor groten en voor kleinen  

    wil de Heer een helper zijn. 



ELB 439  Hoger dan de blauwe luchten 

 

3  Daarom vragen wij eerbiedig, 

    vouwen onze handjes saam: 

    Heer die altijd naar ons luistert, 

    neem nu ons gebedje aan. 

    Amen. 

 

 



Schriftlezing  
Mattheus 18: 10 - 14 (BGT) 

door Elise de Graaf 
10-11 Pas op, behandel gelovigen niet als mensen die 

niets waard zijn. Want luister naar mijn woorden: De 

engelen die voor hen zorgen, staan in de hemel het 

dichtst bij God.’ 12 Jezus zei: ‘Stel dat iemand 

honderd schapen heeft, maar hij raakt er één kwijt. 

Wat zal hij dan doen? Hij laat de 99 andere schapen 

in de heuvels achter. En hij gaat op zoek naar dat ene 

schaap dat hij kwijt is. 13 En als hij het vindt, dan is hij 

blij. Luister goed naar mijn woorden: Dat ene schaap 

maakt hem gelukkiger dan alle andere schapen die hij 

niet kwijt was. 14 Zo is het ook met jullie Vader in de 

hemel. Hij wil niet één gelovige kwijtraken.’ 

 

 

 



Sketch 

 

 



Hemelhoog 503 God kent jou 

   

God kent jou 

vanaf het begin 

helemaal van buiten  

en van binnenin 

Hij kent al je vreugde 

en al je verdriet, 

want Hij ziet de dingen  

die een ander niet ziet 



Hemelhoog 503 God kent jou 

   

 

 en weet je wat zo mooi is 

bij Jezus voel je je vrij 

om helemaal jezelf te zijn 

want Hij houdt van jou, 

ja Hij houdt van jou, 

ja Hij houdt van jou en mij 



Hemelhoog 503 God kent jou 

   

God kent jou 

vanaf het begin 

helemaal van buiten  

en van binnenin 

Hij kent al je vreugde 

en al je verdriet, 

want Hij ziet de dingen  

die een ander niet ziet 



Een schaap verdwaalt…. 

















ELB 471 Weet je dat de Vader je kent 

1 Weet je dat de Vader je kent? 

    Weet je dat je van waarde bent? 

  Weet je dat je een parel bent, 

  een parel in Gods hand, 

  een parel in Gods hand? 

  Ze zeggen allemaal: Je kunt niets doen, 

  je bent een oen; 

  ze trekken altijd aan mijn paardestaart, 

  ik ben niets waard. 



ELB 471 Weet je dat de Vader je kent 

  Nou heb ik weer de ranja omgegooid, 

  ik leer het nooit. 

  Mijn moeder luistert nooit als ik wat zeg. 

  'k Heb altijd pech, ik ga maar weg. 

 

  Weet je dat de Vader je kent? 

  Weet je dat je van waarde bent? 

  Weet je dat je een parel bent, 

  een parel in Gods hand, 

  een parel in Gods hand?  



ELB 471 Weet je dat de Vader je kent 

  Nou heb ik weer de ranja omgegooid, 

  ik leer het nooit. 

  Mijn moeder luister nooit als ik wat zeg. 

  'k Heb altijd pech, ik ga maar weg. 

 

  Weet je dat de Vader je kent? 

  Weet je dat je van waarde bent? 

  Weet je dat je een parel bent, 

  een parel in Gods hand, 

  een parel in Gods hand?  



ELB 471 Weet je dat de Vader je kent 

  Ik snap alweer niks van die rare som, 

  ik ben zo dom;  

  m‘n bloes zit onder de spaghetti-mix, 

  ik kan ook niks. 

  Al noemt de hele klas mij sacherijn,  

  ik mag er zijn. 

  Al zegt mijn broertje steeds: Wat stout ben jij - 

  God houdt van mij, God houdt van mij! 



ELB 471 Weet je dat de Vader je kent 

  Ik weet dat de Vader me kent. 

  Ik weet dat ik van waarde ben. 

  Ik weet dat ik een parel ben, 

  een parel in Gods hand, 

  een parel in Gods hand.  



Een schaap wordt 

gevonden… 













Hemelhoog 356  Kom aan boord 

 voor de zieken - voor de armen 

voor de mensen met verdriet 

voor het kind dat blijft proberen 

maar toch denkt: het lukt me niet 

voor de zwerver die moet zwerven 

en geen plek heeft waar hij hoort 

is er altijd nog die Ene en die roept:  

kom maar aan boord! 



Hemelhoog 356  Kom aan boord 

 Refrein: 

kom aan boord 

ook voor jou is er een plekje 

waar je hoort 

laat de hoop niet langer varen 

kom aan boord 

sta niet doelloos aan de kant 

want er is een hart vol liefde 

pak die uitgestoken hand 



Hemelhoog 356  Kom aan boord 

voor het meisje dat blijft denken 

alles gaat bij mij steeds mis 

voor de jongen die al vaker 

uit de boot gevallen is 

voor het kindje dat nog nooit 

van trouw of liefde heeft gehoord 

is er altijd nog die Ene en die roept:  

kom maar aan boord! 



Hemelhoog 356  Kom aan boord 

 Refrein (2x): 

kom aan boord 

ook voor jou is er een plekje 

waar je hoort 

laat de hoop niet langer varen 

kom aan boord 

sta niet doelloos aan de kant 

want er is een hart vol liefde 

pak die uitgestoken hand 



Geloofsbelijdenis 
(indien mogelijk staande) 

 

 





Opwekking voor kids nr 62   
Wij danken U voor wie U bent 

Wij danken U, Halleluja 

Wij danken U, Halleluja 

Wij danken U 

voor wie U bent, o Heer 

Wij danken U, Halleluja 

Wij danken U, Halleluja 

Wij danken U voor wie U bent 

  



Opwekking voor kids nr 62   
Wij danken U voor wie U bent 

Refrein: 

U houdt van ons zoals we zijn 

U vult ons met Uw lieflijkheid 

U gaf Uw Zoon en maakt ons vrij 

Voor nu en voor altijd 

  



Opwekking voor kids nr 62   
Wij danken U voor wie U bent 

Ik klap voor U 

     (klap, klap, klap) 

Ik stamp voor U 

     (stamp, stamp, stamp) 

Ik dans voor U 

voor wie U bent, o Heer 

Ik juich voor U 

     (gejuich!) 

Ik zing voor U 

     (la, la, la, la, la) 

Ik dank U Heer voor wie U bent 



Opwekking voor kids nr 62   
Wij danken U voor wie U bent 

Refrein: 

U houdt van ons zoals we zijn 

U vult ons met Uw lieflijkheid 

U gaf Uw Zoon en maakt ons vrij 

Voor nu en voor altijd 

  



Opwekking voor kids nr 62   
Wij danken U voor wie U bent 

Ik klap voor U 

     (klap, klap, klap) 

Ik stamp voor U 

     (stamp, stamp, stamp) 

Ik dans voor U 

voor wie U bent, o Heer 

Ik juich voor U 

     (gejuich!) 

Ik zing voor U 

     (la, la, la, la, la) 

Ik dank U Heer voor wie U bent 



Dankgebed  

 

Voorbede 

 

Gezamenlijk Onze Vader 

 

 

 



Inzameling van de gaven  

 • De collecte in deze dienst is bestemd voor  

 het College van kerkrentmeesters 

Jeugdwerk Clubs 
 

• De collecte bij de uitgang is bestemd voor  

 de Diaconie 

Kerk in Aktie – JOP 
. 

Tijdens de collecte komen de kinderen van de oppas in de kerk. 

En kunt u luisteren naar Psalm 23 van Psalmproject. 
 

Direct na deze dienst zijn 2 leden van het nazorgteam  

beschikbaar voor een luisterend oor en/of gebed voor u. 

 

  

   

   

  

   

  



Psalm 23 

God is mijn Heer. 

De Heer is mijn herder. 

Hij laat mij rusten, vredig zacht, 

leidt mij naar water, in groene weiden, 

wijst mij de wegen, geeft nieuwe kracht. 

Al gaat mijn weg door donkere dalen, ik ben 

niet bang. 

U bent bij mij. 

Uw stok en staf, zullen mij halen, zullen mij 

leiden, dicht aan uw zij. 



Psalm 23 

Groen is het land waar in ik mag wonen, 

fris is de bron die U voor mij stromen laat. 

Groen is het land waar in ik mag wonen, 

Fris is de bron die U voor mij stromen laat. 

 

U zalft mijn hoofd, vraagt mij aan uw tafel. 

Ik kom weer thuis, thuis bij de Heer. 

U zegent mij. 

Genade en vrede zullen mij volgen, keer op 

keer. 



Psalm 23 

 

 

Groen is het land waar in ik mag wonen, 

fris is de bron die U voor mij stromen laat. 

Groen is het land waar in ik mag wonen, 

Fris is de bron die U voor mij stromen laat, 

stromen laat.   





ELB 444  Ik zegen jou 

(indien mogelijk staande) 

 1  Ik zegen jou in Jezus’ Naam 

   Hij bewijst zijn trouw. 

   Ik zegen jou in Jezus’ Naam: 

   Hij blijft bij jou. 

 

2  Een bloem die in de schaduw groeit 

   houdt zijn blaadjes dicht. 

   Een bloem bloeit open in de zon, 

   groeit naar het licht. 



ELB 444  Ik zegen jou 

(indien mogelijk staande) 

3  Wanneer het leven tegenvalt - 

   mensen doen je zeer - 

   bedenk: op wie de regen valt 

   groeit naar de Heer. 

 

4  Ik zegen jou in Jezus’ Naam 

   Hij bewijst zijn trouw. 

   Ik zegen jou in Jezus’ Naam 

   Hij blijft bij jou. 

   

  

    



Zegen  
 

 

 

met gezongen Amen 



Gebed  

voor kinderen  
(verzamelen bij de piano) 



Hemelhoog 340  Hij is de rots 

 

Hij is de rots 

Waar ik op sta 

Hij is de weg 

Waar ik op ga 

En ik zal voor Hem zingen 

Voor Hem zingen 

Zolang ik leef 



Hemelhoog 340  Hij is de rots 

 

In het begin 

Was Hij het woord 

Hij was bij God 

En het woord was God 

En ik zal voor Hem zingen 

Voor Hem zingen 

Zolang ik leef 



Hemelhoog 340  Hij is de rots 

 

Hij is het licht 

Dat altijd schijnt 

Van het begin 

Tot aan het eind 

En ik zal voor Hem zingen 

Voor Hem zingen 

Zolang ik leef 

   

  

    



Hemelhoog 340  Hij is de rots 

 

Hij is de rots 

Waar ik op sta 

Hij is de weg 

Waar ik op ga 

En ik zal voor Hem zingen 

Voor Hem zingen 

Zolang ik leef 



Gezegende Zondag 
 

In de middagdienst, welke begint om  

17.00 uur, gaat voor: 

Ds. C.D. van Alphen 

 
 

Deze dienst is na te beluisteren op www.kerknumansdorp.nl 

U bent nu van harte uitgenodigd om met elkaar een 

kopje koffie, thee of limonade te drinken in de Voorhof 

Er zijn 2 leden van het nazorgteam beschikbaar  

in de kerkzaal  voor u; voor een luisterend oor  

en/of een gebed. 


