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Welkom

Mededelingen door ouderling-kerkrentmeester 

Henk IJdo

Voor verdere bijzonderheden 

wordt verwezen naar de weekbrief. 



Psalm 122 : 1 en 3

1 Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,

toen men mij zeide: 'Gord u aan

om naar des Heren huis te gaan!

Kom ga met ons en doe als wij!'

Jeruzalem, dat ik bemin,

wij treden uwe poorten in,

u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!

Jeruzalem, van ver aanschouwd,

wel saamgevoegd en welgebouwd,

o schone stede, die wij groeten.



Psalm 122 : 1 en 3

3 Bidt heil toe aan dit Vredesoord:

dat die u mint bevredigd zij,

dat vrede in uw wallen zij,

gezegend zij uw muur en poort!

Jeruzalem, dat ik bemin,

wij treden uwe poorten in

om u met vrede te ontmoeten!

Om al mijn broeders binnen u,

om 's Heren tempel wil ik u,

o stad van God, met vrede groeten.



Stil gebed

Wij gaan (indien mogelijk) staan.



Votum en groet

Na votum en groet gaan wij weer zitten



HH 667 : 1 - 3

1 

Wees stil voor het aangezicht van God,

want heilig is de Heer.

Aanbid Hem met eerbied en ontzag,

en kniel nu voor Hem neer,

die zelf geen zonde kent

en ons genade schenkt.

Wees stil voor het aangezicht van God,

want heilig is de Heer.



HH 667 : 1 - 3

2 

Wees stil, want de heerlijkheid van God

omgeeft ons in dit uur.

Wij staan nu op heilige grond,

waar Hij verschijnt met vuur.

Een eeuwigdurend licht

straalt van zijn aangezicht.

Wees stil, want de heerlijkheid van God

omgeeft ons in dit uur.



HH 667 : 1 - 3

3 

Wees stil, want de kracht van onze God

daalt neer op dit moment.

De kracht van de God die vergeeft

en ons genezing brengt.

Niets is onmogelijk

voor wie gelooft in Hem.

Wees stil, want de kracht van onze God

daalt neer op dit moment.



10 Geboden



Psalm 19 : 5 en 6
5 Zo helpt Gij, God, uw knecht, 

en houdt zijn paden recht

in 't spoor door U gewild.

Wie uw geboden acht, 

wie trouw uw wet betracht

beloont Gij ruim en mild.

Maar zonder U, o Heer, 

verdwaal ik altijd weer

op zelfgekozen wegen.

O, reinig metterdaad 

mij van 't verborgen kwaad,

en leid mij met uw zegen!



Psalm 19 : 5 en 6
6 Als Gij uw knecht behoedt, 

o Heer, zal overmoed

niet heersen over mij.

Legt Gij mijn drift in toom, 

dan leef ik recht en vroom,

van grote zonden vrij.

Breng voor uw aangezicht 

mijn wens en woord in 't licht

door al mijn levensdagen.

Verlosser, zie mij aan, 

mijn Steenrots, doe mij staan

in uw groot welbehagen.



Gebed om verlichting met de 

Heilige Geest



Kindernevendienst

De kinderen gaan naar de kindernevendienst



1e Schriftlezing
Mattheüs 5 : 1 – 12 (HSV)

1Toen Jezus de menigte zag, ging Hij de berg 

op, en nadat Hij was gaan zitten, kwamen Zijn 

discipelen bij Hem.
2En Hij opende Zijn mond en onderwees hen. Hij 

zei:
3Zalig zijn de armen van geest, want van hen is 

het Koninkrijk der hemelen.
4Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost 

worden.



1e Schriftlezing
Mattheüs 5 : 1 – 12 (HSV)

5Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de 

aarde beërven.
6Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de 

gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
7Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal 

barmhartigheid bewezen worden.
8Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God 

zien.
9Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen 

Gods kinderen genoemd worden.



1e Schriftlezing
Mattheüs 5 : 1 – 12 (HSV)

10Zalig zijn zij die vervolgd worden om de 

gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der 

hemelen.
11Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en 

door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, 

omwille van Mij.
12Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in 

de hemelen, want zo hebben ze de profeten 

vervolgd die er vóór u geweest zijn.



2e Schriftlezing
Jakobus 1 : 19 - 27 (HSV)

Horen en doen
19Zo dan, mijn geliefde broeders, ieder mens 

moet haastig zijn om te horen, maar traag om te 

spreken en traag tot toorn.
20De toorn van een man brengt immers geen 

gerechtigheid voor God teweeg.
21Leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas van 

slechtheid en ontvang met zachtmoedigheid het 

in u geplante Woord, dat uw zielen zalig kan 

maken.



2e Schriftlezing
Jakobus 1 : 19 - 27 (HSV)

22En wees daders van het Woord en niet alleen 

hoorders. Anders bedriegt u uzelf.
23Als iemand immers een hoorder van het 

Woord is en geen dader, lijkt hij op een man die 

het gezicht waarmee hij geboren is, in een 

spiegel bekijkt, 24want hij heeft zichzelf bekeken, 

is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij 

eruitzag. 25Hij echter die zich in de volmaakte 

wet verdiept, die van de vrijheid, en daarbij blijft, 



2e Schriftlezing
Jakobus 1 : 19 - 27 (HSV)

die zal, omdat hij niet een vergeetachtige 

hoorder geworden is, maar een dader van het 

werk, zalig zijn in wat hij doet.
26Als iemand onder u denkt dat hij godsdienstig 

is, en hij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn 

hart misleidt, dan is zijn godsdienst zinloos.
27De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God 

en de Vader is dit: wezen en weduwen 

bezoeken in hun verdrukking en zichzelf 

onbesmet bewaren van de wereld.





Gezang 285 : 1, 3 en 4

1 Geef vrede, Heer, geef vrede,

de wereld wil slechts strijd.

Al wordt het recht beleden,

de sterkste wint het pleit.

Het onrecht heerst op aarde,

de leugen triomfeert,

ontluistert elke waarde,

o red ons sterke Heer.



Gezang 285 : 1, 3 en 4

3 Geef vrede, Heer, geef vrede,

Gij die de vrede zijt,

die voor ons hebt geleden,

gestreden onze strijd,

opdat wij zouden leven

bevrijd van angst en pijn,

de mensen blijdschap geven

en vredestichters zijn.



Gezang 285 : 1, 3 en 4

4 Geef vrede, Heer, geef vrede,

bekeer ons felle hart.

Deel ons uw liefde mede,

die onze boosheid tart,

die onze mond leert spreken

en onze handen leidt.

Maak ons een levend teken:

uw vrede wint de strijd!



Verkondiging





Psalm 24 : 2 en 3

2 Wie is de mens die op zal gaan

en voor Gods heilig aanschijn staan?

Wie mag de tempel binnentreden?

Wie niet op loze wijsheid bouwt,

zijn hart en handen zuiver houdt

van kwade trouw en valse eden.



Psalm 24 : 2 en 3

3 God is hem zegenrijk nabij,

in 't recht des Heren wandelt hij,

de God des heils zal hem verblijden.

een nieuw geslacht gaat op in 't licht

en zoekt des Heren aangezicht,

Jakob, het volk dat Hij zal leiden.



Kindernevendienst

De kinderen komen terug in de kerk.



Dankgebed en voorbeden



Inzameling van de gaven

De collecte in de dienst is voor

het college van Kerkrentmeesters:

Onderhoud orgel

De collecte bij de uitgang is voor het college van 

Diakenen :

Binnenlands diaconaat

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 kerk  

voor een luisterend oor en/of een gebed



Gezang 187 : 1 - 3 (staande)

1 Daar gaat een lam en draagt de schuld

der wereld met zich mede;

het boet in eindeloos geduld

voor al wat wij misdeden.

Daar gaat het en het wordt zo moe,

stil gaat het naar de slachtbank toe,

't vindt nergens meer een weide.

Smaad neemt het op zich, hoon en spot,

wonden en doodsangst zijn zijn lot

en zegt: dit wil ik lijden.



Gezang 187 : 1 - 3 (staande)

2 Ik zal daarvoor mijn leven lang

u danken, dit gedenken:

de liefde, die 'k van U ontvang,

U, Jezus, wederschenken.

Gij zijt het licht, Heer, van mijn hart;

wanneer het in de dood verstart,

dan zijt Gij nog mijn leven.

Niets heb ik van mijzelve meer,

zie, alles wat ik ben, o Heer,

zij in uw hand gegeven.



Gezang 187 : 1 - 3 (staande)

3 Ik zal mij in uw lieflijkheid

bij dag en nacht verblijden;

ik wil mijzelf nu en altijd

U tot een offer wijden.

Ik wil voor U mijn hartebloed

uitstorten, Heer, want Gij zijt goed,

uw naam zij hoog geprezen.

Al wat Gij voor mij zijt geweest,

dat zal diep in mijn hart en geest

voorgoed besloten wezen.



Zegen

met gezongen 

Amen



Onze diensten zijn na te luisteren via www.kerknumansdorp.nl

Direct na deze dienst zijn 2 leden van het nazorgteam 

beschikbaar voor u in de kerk  

voor een luisterend oor en/of een gebed.

Om 17.00 uur zal voorgaan

Ds. G. Bijkerk

Moordrecht

U bent nu van harte welkom in 
de Voorhof 

voor koffie, thee en limonade 
en om elkaar te ontmoeten


