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Welkom

Afkondigingen  door Ouderling

Ton Versteeg

Voor verdere bijzonderheden 

verwijzen wij u naar de weekbrief. 



HH 608

1 Maak een vrolijk geluid voor de Heer,

of je thuis bent of buiten op straat.

Maak een vrolijk geluid voor de Heer,

met de bel van je fiets op de maat.

Want een vrolijk geluid maakt Hem blij.

Doe je mee, want ook jij hoort erbij.

Zing en fluit! (fft, fft, fft)

Roep het uit! (hoi, hoi, hoi(

Maak een vrolijk geluid voor de Heer.

Maak een vrolijk geluid voor de Heer.



HH 608

2 Maak een vrolijk geluid voor de Heer,

of je bruin bent of sproetig of blond.

Maak een vrolijk geluid voor de Heer

met je hand of je voet of je mond.

Want een vrolijk geluid maakt je blij.

Ben je ziek of gezond, kom erbij!

Ook je stem (la, la, la)

is van Hem. (la, la, la)

Maak een vrolijk geluid voor de Heer.

Maak een vrolijk geluid voor de Heer.



Stil gebed

De gemeente gaat (indien mogelijk) staan.



Bemoediging en groet

Na de bemoediging en de groet 

gaat de gemeente weer zitten. 





NLB 405: 1 en 3

1 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,

vroeg in de morgen worde U ons lied gewijd.

Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,

Drievuldig God, die één in wezen zijt.

3 Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister,

geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt.

Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister,

één en al vuur en liefde en majesteit.



Gebed om ontferming en 

om de opening van het Woord



K@njerkidZ!

1. Ik dank u wel

2. Kind van God

3. Samen



Ik dank U wel

Ik moet elke dag naar school toe

en ik studeer me suf

ik moet nog heel veel leren

van de meester en de juf

maar ik dank U wel, dank U wel

dank U voor de meester en de juf



Ik dank U wel

Soms heb je van die kinderen

die stom doen en gemeen

gelukkig heb ik altijd

nog vrienden om mij heen

ik dank U wel, dank U wel

dank U voor de vrienden om mij heen



Ik dank U wel

Dan zijn er ook nog spruitjes

waar niemand blij van wordt

toch heb ik elke avond

weer eten op mijn bord

ik dank U wel, dank U wel

dank U voor het eten op mijn bord



Ik dank U wel

U hebt mij zo gezegend

ik raak eraan gewend

en toch is het bijzonder

dat U altijd bij mij bent

ik dank U wel, dank U wel

dank U dat U altijd bij mij bent



Ik dank U wel

Ik zie de mensen vluchten

hun huizen staan in brand

ik weet waarnaar zij zoeken

naar vrede in ons land

ik dank U wel, dank U wel

dank U voor de vrede in ons land



Ik dank U wel

Dank U voor de meester en de juf

dank U voor de vrienden om mij heen

dank U voor het eten op mijn bord

dank U dat U altijd bij mij bent

dank U voor de vrede in ons land





Kind van God
solo

Heel gewoon zoals ik ben

Ben ik een kind van de Here God

Heel gewoon zoals ik ben

Ben ik een kind van God

Als ik lach maak ik God blij

Als ik huil dan troost Hij mij

Voel ik me goed of juist heel rot

Ik blijf een kind, een kind van God



Kind van God
koor

Heel gewoon zoals ik ben

Ben ik een kind van de Here God

Heel gewoon zoals ik ben

Ben ik een kind van God

Als ik lach maak ik God blij

Als ik huil dan troost Hij mij

Voel ik me goed of juist heel rot

Ik blijf een kind, een kind van God

muziek



Kind van God

Als ik lach maak ik God blij

Als ik huil dan troost Hij mij

Voel ik me goed of juist heel rot

Ik blijf een kind, een kind van God





Samen

Ik weet dat U er altijd bent Heer

om mij heen 

dat U altijd met mij meegaat

daarom ben ik nooit alleen 

een vriend die naar mij luistert

en mij helpt, maar nog veel meer 

U geeft mij wat ik nodig heb

Jezus mijn leven en Heer

Jezus mijn leven en Heer



Samen

Samen, U koos ervoor om samen te zijn 

niet is er mooier, niets zo fijn 

met Uw Geest helpt U mij door alles heen 

samen met Jezus ben ik nooit, nee nooit 

alleen 



Samen

Ik weet dat U er altijd bent Heer

om mij heen 

dat U altijd met mij meegaat

daarom ben ik nooit alleen 

een vriend die naar mij luistert

en mij helpt, maar nog veel meer 

U geeft mij wat ik nodig heb

Jezus mijn leven en Heer

Jezus mijn leven en Heer



Samen

Samen, U koos ervoor om samen te zijn 

niet is er mooier, niets zo fijn 

met Uw Geest helpt U mij door alles heen 

samen met Jezus ben ik nooit, nee nooit 

alleen (2x)

Samen Jezus ben ik nooit, nee nooit (5x)

Samen met Jezus 

samen met Jezus 

samen met Jezus ben ik nooit alleen (2x)





Schriftlezing 
Genesis 28: 10 – 22 (BGT)

Jakob krijgt een droom
10Jakob was uit Berseba vertrokken. Hij was op weg naar

de stad Charan. 11Toen de zon onder was, zocht hij een

plaats om te slapen. Hij pakte een grote steen. Die legde

hij onder zijn hoofd, en zo ging hij slapen.
12Toen kreeg hij een droom. Hij zag een trap van de aarde

naar de hemel. Hij zag engelen van God die de trap op

liepen en weer naar beneden gingen. 13En hij zag dat de

Heer bij hem kwam staan.

De Heer zei: ‘Ik ben de Heer, de God van Abraham en van

Isaak. Het land waarop je nu ligt te slapen, zal ik aan jou

en je nakomelingen geven.



Schriftlezing 
Genesis 28: 10 – 22 (BGT)

14Je zult veel nakomelingen krijgen. Zo veel dat niemand

ze kan tellen. Je nakomelingen zullen steeds meer land

krijgen, in het oosten, het westen, het noorden en het

zuiden. En als de volken op aarde elkaar geluk

toewensen, zullen ze zeggen: ‘Ik hoop dat je net zo

gelukkig wordt als Abraham en zijn nakomelingen.’
15Ik zal bij je zijn. Ik zal je beschermen, overal waar je

heen gaat. En ik zal je weer terugbrengen naar dit land. Ik

blijf bij je totdat ik gedaan heb wat ik je beloofd heb.’

Jakob begrijpt dat de Heer er was
16Toen Jakob wakker werd, dacht hij: Ik wist niet dat de

Heer hier aanwezig was. Maar het is wel zo!



Schriftlezing 
Genesis 28: 10 – 22 (BGT)

17Dat maakte veel indruk op hem. Hij dacht: Wat een

bijzondere plek is dit. Dit is het huis van God en de poort

naar de hemel. 18Vroeg in de ochtend stond Jakob op. Hij

pakte de steen waarop hij geslapen had. Die zette hij

rechtop, en hij goot er wat olie overheen. Zo werd het een

heilige steen. 19De plaats waar hij was, heette Luz. Maar

Jakob noemde die plaats Betel. 20-21Toen deed Jakob een

belofte. Hij zei: ‘De Heer zal mijn God zijn als hij me helpt

en me onderweg beschermt. Hij zal mijn God zijn als hij

voor eten en kleren zorgt, en als ik weer veilig bij mijn

familie terugkom. 22Op de plek waar ik deze steen rechtop

gezet heb, zal later een huis voor God zijn. En ik zal een

tiende deel van alles wat God me geeft, aan hem

teruggeven.’



Opw 733

1 

De zon komt op, maakt de morgen wakker;

mijn dag begint met een lied voor U.

Heer, wat er ook gebeurt

en wat mij mag overkomen,

laat mij nog zingen als de avond valt.



Opw 733

Refrein:

Loof de Heer, o mijn ziel.  O mijn ziel, 

prijs nu zijn heilige Naam.

Met meer passie dan ooit;  o mijn ziel, 

verheerlijk zijn heilige Naam.



Opw 733

2 

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.

Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.

Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;

tienduizend redenen tot dankbaarheid.



Opw 733

Refrein:

Loof de Heer, o mijn ziel.  O mijn ziel, 

prijs nu zijn heilige Naam.

Met meer passie dan ooit;  o mijn ziel, 

verheerlijk zijn heilige Naam.



Opw 733

3 

En op die dag, als mijn kracht vermindert,

mijn adem stokt en mijn einde komt,

zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;

tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.



Opw 733

Refrein:

Loof de Heer, o mijn ziel.  O mijn ziel, 

prijs nu zijn heilige Naam.

Met meer passie dan ooit;  o mijn ziel, 

verheerlijk zijn heilige Naam.



Opw 733

Refrein:

Loof de Heer, o mijn ziel.  O mijn ziel, 

prijs nu zijn heilige Naam.

Met meer passie dan ooit;  o mijn ziel, 

verheerlijk zijn heilige Naam.

Verheerlijk zijn heilige naam.

Verheerlijk zijn heilige naam.



Verkondiging

"Een ladder naar de hemel"





NLB 839

1 Ik danste die morgen toen de schepping begon,

ik danste de dans van de sterren, maan en zon,

de golvende velden en de deinende zee

en alles wat ademt dat danste mee

refrein

Dans, dans, en doe maar mee met mij. 

Ik ben de Heer van de dans, zegt Hij.

Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij

want ik ben de Heer van de dans, zegt Hij. 



NLB 839

2 De dans werd vergeten en het ritme verstoord;

het lied van de schepping werd zelden nog gehoord.

Ik kwam hier op aarde om een gloednieuw begin,

in Betlehem zette de dans weer in.

refrein

Dans, dans, en doe maar mee met mij. 

Ik ben de Heer van de dans, zegt Hij.

Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij

want ik ben de Heer van de dans, zegt Hij. 



NLB 839

3 Ik danste voor blinden die mij riepen om licht.

Ik gaf aan verschopten een stem, een nieuw gezicht.

Ik danste voor kinderen, de koning te rijk.

Ik danste het lied van gerechtigheid.

refrein

Dans, dans, en doe maar mee met mij. 

Ik ben de Heer van de dans, zegt Hij.

Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij

want ik ben de Heer van de dans, zegt Hij. 



NLB 839

4 De dans leek te breken, maar Ik deelde het brood.

Ik danste uit liefde veel sterker dan de dood.

Die liefde leeft in je nu Ik dans met jou,

de dans van de schepping, de dans van trouw.

refrein

Dans, dans, en doe maar mee met mij. 

Ik ben de Heer van de dans, zegt Hij.

Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij

want ik ben de Heer van de dans, zegt Hij. 





K@njerkidZ!

1. Opkikkertje

2. Doel van het bestaan

3. De Liefde



Een opkikkertje

Een opkikkertje, een opkikkertje 

een opkikkertje, daar fleur je van op

een opkikkertje geeft nieuwe moed en 

maakt je even blij

het helpt je vol te houden als het tegenzit

en zo weet je: iemand geeft om mij



Een opkikkertje

Geef  je broer een knipoog 

en je oma een dikke zoen

een kaartje is toch zo gepost 

dat zouden we vaker moeten doen



Een opkikkertje

Een opkikkertje, een opkikkertje 

een opkikkertje, daar fleur je van op

een opkikkertje geeft nieuwe moed en 

maakt je even blij

het helpt je vol te houden als het tegenzit

en zo weet je: iemand geeft om mij



Een opkikkertje

Geef  de juf  een glimlach 

en de buurvrouw een mooie bloem

geef  zomaar eens een compliment

dat zouden we vaker moeten doen 

(wat zit je haar vandaag leuk, nou bedankt, 

en wat heb jij een gave nieuw bril zeg)



Een opkikkertje

Een opkikker hoeft niet groot te zijn

meestal is het juist heel klein

het is niet moeilijk, het duurt niet lang 

en je wordt er zelf  ook vrolijk van



Een opkikkertje

Een opkikkertje, een opkikkertje 

een opkikkertje, daar fleur je van op

een opkikkertje geeft nieuwe moed en 

maakt je even blij

het helpt je vol te houden als het tegenzit

en zo weet je: iemand geeft om mij





Doel van het bestaan

Wat doen we hier op aarde

waar leven we nou voor

is er iemand die het weet

wie brengt ons op het goede spoor

Het doel van het bestaan

ja, waar zit ‘m dat nou in

nou Jezus vatte het samen

in een hele mooie zin



Refrein:

Hou van God en van elkaar

de wereld wordt dan mooier

ja, probeer het maar

hou van God en van elkaar

de zon die gaat dan schijnen

ja, het is echt waar

hou van God en van elkaar



Geef elkaar een hand

een knuffel of een zoen

dat zouden we elke dag

even moeten doen

Laat elkaar toch weten

dat je van elkaar houdt

het is in deze wereld

al zo kil en koud



Refrein:

Hou van God en van elkaar

de wereld wordt dan mooier

ja, probeer het maar

hou van God en van elkaar

de zon die gaat dan schijnen

ja, het is echt waar

hou van God en van elkaar



Ik hou van jou

jij houdt van mij

en waar de liefde is

daar is God dichtbij

Ik hou van jou

jij houdt van mij

en waar de liefde is

daar worden mensen blij



Refrein:

Hou van God en van elkaar

de wereld wordt dan mooier

ja, probeer het maar

hou van God en van elkaar

de zon die gaat dan schijnen

ja, het is echt waar

hou van God en van elkaar



Hou van God en van elkaar

Hou van God (hou van God) en van 

elkaar (en van elkaar)         

Hou van God en van elkaar





De liefde is lief

La la la la la la lie

La la la la la la lie

La la la la la la lie

de liefde is lief (2x)



De liefde is lief

Als je alles toch eens wist

als je alles toch eens kon

als je alles toch eens deed

voor honderd procent

lijkt dat helemaal perfect

maar het is niet zoveel waard

als je de liefde, de liefde niet kent (2x)



De liefde is lief

De liefde

is altijd heel geduldig

aardig en beleefd

hoeft niet perse te hebben

wat een ander heeft

vindt zichzelf niet beter

beter dan de rest

en heeft er echt een hekel aan

als iemand wordt gepest



De liefde is lief

Als je alles toch eens wist

als je alles toch eens kon

als je alles toch eens deed

voor honderd procent

lijkt dat helemaal perfect

maar het is niet zoveel waard

als je de liefde, de liefde niet kent (2x)



De liefde is lief

De liefde

vertelt altijd de waarheid

draait er niet omheen

pakt nooit iemand terug

maar vergeeft juist iedereen

is niet egoïstisch

altijd positief

en kletst niet over anderen

ja, de liefde die is lief



De liefde is lief

ja,

La la la la la la lie

La la la la la la lie

La la la la la la lie

de liefde is lief (2x)





Dankgebed en Voorbede



Inzameling van de gaven 
• De collecte in deze dienst is bestemd voor 

het College van kerkrentmeesters

Jeugdwerk

• De collecte bij de uitgang is bestemd voor 

de Diaconie

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

Direct na deze dienst zijn 2 leden van het nazorgteam 

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



Psalm 150: 1 en 2
(indien mogelijk staande)

1 Looft God, looft Hem overal.

Looft de Koning van 't heelal

om zijn wonderbare macht,

om de heerlijkheid en kracht

van zijn naam en eeuwig wezen.

Looft de daden, groot en goed,

die Hij triomferend doet.

Hem zij eer, Hij zij geprezen.



Psalm 150: 1 en 2

2 Hef, bazuin, uw gouden stem,

harp en fluit, verheerlijkt Hem!

Cither, cimbel, tamboerijn,

laat uw maat de maatslag zijn

van Gods ongemeten wezen,

opdat zinge al wat leeft,

juiche al wat adem heeft

tot Gods eer. Hij zij geprezen.



Zegen 

met gezongen Amen



Gezegende Zondag

In de middagdienst, welke begint om 17.00 

uur gaat voor:

Ds. C. Hendrikse uit Woudrichem

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.


