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Voorganger : Ds. C.D. van Alphen 

Organist  : Rens van Rossum 
 



Welkom 

 

Mededelingen door jeugd - ouderling 

Elly Korbijn - Vermaas 

 

 Voor verdere bijzonderheden wordt 

verwezen naar de weekbrief.  

 

 

 



Stil gebed 

 

 

De gemeente gaat (indien mogelijk) staan. 



ELB 140 : 1 - 3 

1.  Kroon Hem met gouden Kroon, 

     het Lam op zijne troon! 

     Hoor, hoe het hemels loflied al 

     verwint in heerlijk schoon. 

     Ontwaak, mijn ziel en zing 

     van Hem, die voor u stierf. 

     En prijs Hem in all’ eeuwigheên, 

     die ’t heil voor u verwierf. 
  

    



ELB 140 : 1 - 3 

2.  Kroon Hem, der liefde Heer! 

     Aanschouw Hem, hoe Hij leed; 

     Zij wonden tonen ’t gans heelal 

     wat Hij voor ’t mensdom deed. 

     De eng’len om Gods troon, 

     all’ overheid en macht, 

     zij buigen dienend zich ter neer 

     voor zulke wond’re pracht. 
    



ELB 140 : 1 - 3 

3.  Kroon Hem, de Vredevorst, 

     wiens macht eens heersen zal 

     van pool tot pool, van zee tot zee, 

     ’t klinke over berg en dal. 

     Als alles voor Hem buigt 

     en vrede heerst alom, 

     wordt d’ aarde weer een paradijs. 

     Kom, Here Jezus, kom!  
    



Votum en groet 

 

 

 

 (Na het votum en de groet gaat de gemeente 

weer zitten).  

 

 

 



Psalm 21 : 1 - 3 

   1.  

   O Heer, de koning is verheugd! 

   Hij wil uw almacht prijzen, 

   U juichend dank bewijzen. 

   Gij schonkt hem dapperheid en deugd. 

   Gij hebt op zijn gebed 

   hem door uw hulp gered.  
    



Psalm 21 : 1 - 3 

   2.  

   Gij zijt hem tegemoet gegaan 

   met rijke zegeningen. 

   Gij hebt in alle dingen 

   zijn diepste hartewens verstaan. 

   Gij hebt U mild betoond: 

   Gij hebt uw knecht gekroond.  
    



Psalm 21 : 1 - 3 

   3.  

   Al wat de koning had begeerd 

   van U, o God, was leven; 

   en Gij hebt hem gegeven 

   een leven dat de tijd trotseert, 

   een leven voor altijd 

   in onverganklijkheid.  
    



Zingen als lied van 

verootmoediging 



Psalm 51 : 4 

4. Voltrek de reiniging en raak mij aan 

    met bloed en hysop, dan ben ik genezen. 

    Was mij geheel, en uit de nacht herrezen 

    zal ik dan sneeuwwit voor uw ogen staan. 

    Gun aan mijn oog een lichte ochtendstond, 

    doe aan mijn oor uw blijde boodschap horen, 

    dan juicht mijn hart, hoezeer door U gewond. 

    Doe weg mijn kwaad, wis uit de laatste sporen. 

 



 

Genadeverkondiging 



Lezing van het gebod 



Psalm 51 : 5 

5. Schep in mij, God, een hart dat leeft in 't licht, 

    geef mij een vaste geest, die diep van binnen 

    zonder onzekerheid U blijft beminnen, 

    verwerp mij niet van voor uw aangezicht. 

    Ontneem mij niet uw heilge Geest, o God, 

    laat in uw heil mijn hart zich nu verblijden, 

    en richt geheel mijn wil op uw gebod, 

    dan zal ik zondaars op uw wegen leiden. 



 

 

 

 

Gebed om de opening  

van het Woord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kindernevendienst 

  

De kinderen gaan 

 naar de kindernevendienst. 

 

 

 



1e Schriftlezing (NBV) 

Lukas 24 : 50 -53 

 

50Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. 

Daar hief hij zijn handen op en zegende 

hen. 51Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen 

heen en werd opgenomen in de hemel. 52Ze 

brachten hem hulde en keerden in grote 

vreugde terug naar Jeruzalem, 53waar ze 

voortdurend in de tempel waren en God 

loofden. 





Gezang 244 : 1 

   Christus stoot de hemel open, 

   een vuur komt door de wereld lopen, 

   een nieuw getij breekt haastig aan. 

   Hoor, de Geest vaart door het heden, 

   vanwaar? waarheen? met sterke schreden, 

   geen tegenstand kan Hem weerstaan. 

   Geeft op uw trots verzet,  

   verliest u aan zijn wet. 

   Gij zijt veilig  in zijn domein,  

   nooit meer alleen, want nimmer zult gij wezen zijn. 





2e Schriftlezing (NBV) 

Johannes 14 : 15 - 26 

15Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn 

geboden. 16Dan zal ik de Vader vragen jullie 

een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij 

je zal zijn: 17de Geest van de waarheid. De 

wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet 

hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem 

wel, want hij woont in jullie en zal in jullie 

blijven. 18Ik laat jullie niet als wezen achter, ik 

kom bij jullie terug. 19Nog een korte tijd en de 

wereld zal mij niet meer zien,  



2e Schriftlezing (NBV) 

Johannes 14 : 15 - 26 

maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef en 

ook jullie zullen leven. 20Dan zul je begrijpen 

dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en 

dat ik in jullie ben. 21Wie mijn geboden kent en 

zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij liefheeft 

zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen, 

en ik zal mij aan hem bekendmaken.’ 22Toen 

vroeg Judas (niet Judas Iskariot) aan Jezus: 

‘Waarom zult u zich wel aan ons, maar niet aan 

de wereld bekendmaken, Heer?’  



2e Schriftlezing (NBV) 

Johannes 14 : 15 - 26 

23Jezus antwoordde: ‘Wanneer iemand mij 

liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg, 

mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader 

en ik zullen bij hem komen en bij hem 

wonen. 24Maar wie mij niet liefheeft, houdt zich 

niet aan wat ik zeg, en wat jullie mij horen 

zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de 

woorden van de Vader door wie ik gezonden 

ben.  



2e Schriftlezing (NBV) 

Johannes 14 : 15 - 26 

 

25Dit alles zeg ik tegen jullie nu ik nog bij jullie 

ben. 26Later zal de pleitbezorger, de heilige 

Geest die de Vader jullie namens mij zal 

zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in 

herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd 

heb. 

 

 

 





Gezang 244 : 2 

   Laat u door de Trooster vinden, 

   eens onbemind, nu Gods beminden, 

   o kindren van Jeruzalem, 

   dwaalt niet moedeloos, als vreemden, 

   want Christus leeft, Hij die u kende. 

   Nu neemt de Geest en deelt uit Hem. 

   Uw wachten is voorbij, de Dag komt naderbij, 

   merkt het teken, maakt u bereid,  

   de Heer bevrijdt,  

   staat op en volgt, het is de tijd. 

 





  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Verkondiging 

 

 

“Zonder Jezus, met Jezus” 
 
 

 

 

 





Gezang 235 : 1 en 2 

   1.  

   In bidden en in smeken, 

   maak onze harten één. 

   Wij hunkren naar een teken, 

   o, laat ons niet alleen. 

   De Heiland is getreden 

   aan 's Vaders rechterhand: 

   wij wachten hier beneden 

   de gaven van zijn hand. 



Gezang 235 : 1 en 2 

   2.  

   Wijd open staan de deuren, 

   nu is de toegang vrij. 

   Voor wie verweesd hier treuren 

   is Jezus' hulp nabij. 

   Al dreigen nog gevaren, 

   al wacht ons kruis en strijd, 

   de Geest zal ons bewaren, 

   de Geest, die troost en leidt. 



Kindernevendienst 

 De kinderen komen tijdens het naspel 

terug van de kindernevendienst. 

 

 

 



ELB 458   
Laat zo je licht maar schijnen  … (2x) 

Laat zo je licht maar schijnen  

bij alles wat je doet, 

zodat de mensen zeggen:  

God is goed! 

God is liefde, 

God is ... God is goed! 

God is liefde 



ELB 458   
Laat zo je licht maar schijnen  … (2x) 

 

Laat zo je licht maar schijnen 

bij alles watje doet, 

God is.... God is goed! 

Zodat de mensen zeggen:  

God is goed!  

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

Dankgebed en voorbede 

 

 

 

 

 
 



Inzameling van de gaven  

 

 
De collecte in deze dienst is bestemd voor  

het College van Kerkrentmeesters: 

1. Instandhouding eredienst 

2.   Verbouwing Voorhof 
 

De collecte bij de uitgang is tevens bestemd voor  

De Diaconie: 

De Herberg 
 

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

Direct na deze dienst zijn 2 leden van het nazorgteam beschikbaar voor u in de 

kerkzaal voor een luisterend oor en/of een gebed. 

 

  

   

   

  

   

  



ELB 372 

(indien mogelijk staand) 

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 

(indien mogelijk staand) 

 

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. 

 

 

 



Zegen 

  

             Met gezongen amen 

 

  

 



Gezegende zondag! 
 

Om 18:00 uur gaat voor:  

Ds. W.H. Hendriks, Mijnsherenland 
 

 

 

    Nu is er gelegenheid  

    om elkaar te ontmoeten  

    in de Voorhof! 

 

 
 

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

 

Er zijn 2 leden van het nazorgteam beschikbaar in de kerkzaal  voor 
een luisterend oor en /of een gebed voor u. 
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