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Welkom 
 

Welkom en mededelingen door  

ouderling Edwin Mallegrom 

 

Aansteken van de kaarsen  

door Jaap van der Velde 

 

 Voor verdere bijzonderheden wordt 

verwezen naar de weekbrief.  

 

 

 



Zingen (staande) 

 

 Gij ziet ons lieve Heer hier saam  

 Wij bidden U in Jezus’ naam 

 Gij roept ons hier, o, help ons nu, 

 Te luist’ren naar het Woord van U. 

 Amen.  

     



Votum en groet (staande) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na de bemoediging en groet gaat  

de gemeente weer zitten.  



Zingen: Psalm 84 vers 1, 2 en 6 
 

 1.  

 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,  

 het huis waar Gij uw naam en eer  

 hebt laten wonen bij de mensen.  

 Hoe brand ik van verlangen om  

 te komen in uw heiligdom.  

 Wat zou mijn hart nog liever wensen  

 dan dat het juichend U ontmoet  

 die leven zijt en leven doet.  



Zingen: Psalm 84 vers 1, 2 en 6 
 

 2.  

 Het heil dat uw altaar omgeeft  

 beschermt en koestert al wat leeft.  

 De mus, de zwaluw vindt een woning.  

 Haar jongen zijn in veiligheid.  

 Mij is een schuilplaats toebereid  

 in het paleis van U, mijn Koning.  

 Heil hen die toeven aan uw hof  

 en steeds zich wijden aan uw lof.  



Zingen: Psalm 84 vers 1, 2 en 6 
 

 6.  

 Want God onze Heer die ons mild  

 bestraalt als zon, beschermt als schild,  

 zal in genade ons verhogen.  

 Zijn hand onthoudt het goede niet  

 aan wie oprecht Hem hulde biedt  

 en eerlijk wandelt voor zijn ogen.  

 Heer, die het al in handen houdt,  

 welzalig die op U vertrouwt.  



Koor Rejoice zingt voor ons 
  

 

1. Belijdenis 



Koor Rejoice zingt voor ons 
  

 

2. Als Hij komt 



Koor Rejoice zingt voor ons 
  

 

3. Santo 



Gebed bij de opening 

 van de Bijbel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lezing door Mirella 

Matteüs 6 : 31 – 34(Bijbel in Gewone Taal) 

Maak je dus geen zorgen.  

Zeg niet : Hoe komen we aan eten? of Hoe 

komen we aan drinken? of  Hoe komen we 

aan kleren? 

Met die dingen houden de mensen zich 

bezig die God niet kennen.  

Je Vader in de hemel weet echt wel dat je al 

die dingen nodig hebt. 



Lezing door Mirella 

Matteüs 6 : 31 – 34(Bijbel in Gewone Taal) 

Houd je bezig met Gods nieuwe wereld en 

doe wat God van je vraagt.  

Dan zal God je al die andere dingen ook 

geven. 

Maak je geen zorgen over morgen. 

Bewaar die zorgen maar voor morgen. 

Je hebt het al moeilijk genoeg met vandaag. 



Zingen ELB 58 vers 1, 2 en 3  

 Zoekt eerst het Koninkrijk van God 

 en zijn gerechtigheid 

 en dit alles krijgt u bovendien. 

 Hallelu, halelluja. 

 

 Halleluja, halleluja, 

 Halleluja, halleluja. 



Zingen ELB 58 vers 1, 2 en 3  

 Men kan niet leven van brood alleen, 

 maar van ieder woord, 

 dat door de HEER gesproken wordt. 

 Hallelu, halelluja. 

  

 Halleluja, halleluja, 

 Halleluja, halleluja. 

. 



Zingen ELB 58 vers 1, 2 en 3  

 Bidt en u zal gegeven zijn, 

 Zoekt en gij zult het zien. 

 Klopt en de deur zal voor u opengaan. 

 Hallelu, halelluja. 

 

 Halleluja, halleluja, 

 Halleluja, halleluja. 



Lezing door Gerard 

Lucas 10 : 38 – 42 (Bijbel in Gewone Taal) 

Marta zorgt voor Jezus. 

Jezus en zijn leerlingen gingen verder en 

kwamen bij een dorp. 

Daar woonde een vrouw die Jezus 

uitnodigde om bij haar thuis te komen. 

Ze heette Marta.  

En haar zus heette Maria. 



Lezing door Gerard 

Lucas 10 : 38 – 42 (Bijbel in Gewone Taal) 

Maria ging bij de Heer zitten en luisterde 

aandachtig naar Zijn woorden. 

Maar Marta was druk bezig met de zorg 

voor het eten en drinken. 

Ze vroeg aan Jezus : Heer, mijn zus laat mij 

alles alleen doen.  

Dat kan toch niet? 



Lezing door Gerard 

Lucas 10 : 38 – 42 (Bijbel in Gewone Taal) 

Zeg tegen haar dat ze mij moet komen 

helpen. 

Toen zei de Heer tegen haar : Marta, Marta, 

maak je toch niet altijd zo veel zorgen! 

Er is maar één ding echt belangrijk : dat je 

luistert naar mijn woorden. 

 

Maria heeft dus de goede keuze gemaakt. 

Mijn woorden zullen altijd bij haar blijven.  

 



Zingen 

 Martha, Martha 

 Leg je bezem neer 

 Al dat werken komt een and're keer 

 Martha, Martha 

 Altijd in de weer 

 Kies het beste deel 

 Luister naar de Heer 



Zingen 

 Ik moet werken, bezig zijn 

 Want dat vindt de Heer zo fijn 

 Nee, zegt Jezus, wees nou stil 

 Luister eerst naar wat Ik wil 



Zingen 

 Martha, Martha 

 Leg je bezem neer 

 Al dat werken komt een and're keer 

 Martha, Martha 

 Altijd in de weer 

 Kies het beste deel 

 Luister naar de Heer 



Zingen 

 Ik moet werken, steeds maar weer 

 Want dat doe ik voor de Heer 

 Nee, zegt Jezus, dat gaat mis 

 Weet je wat belangrijk is? 



Zingen 

 Martha, Martha 

 Leg je bezem neer 

 Al dat werken komt een and're keer 

 Martha, Martha 

 Altijd in de weer 

 Kies het beste deel 

 Luister naar de Heer 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Preek 

 

 

 

“De bezige bij” 
  

 



Zingen: Gezang 429 vers 1, 2 en 3 

 1.   

 Wie maar de goede God laat zorgen  

 en op Hem hoopt in 't bangst gevaar,  

 is bij Hem veilig en geborgen,  

 die redt Hij godlijk, wonderbaar:  

 wie op de hoge God vertrouwt,  

 heeft zeker op geen zand gebouwd.  

     



Zingen: Gezang 429 vers 1, 2 en 3 

 2.   

 Blijf dan eerbiedig God verbeiden  

 en zwijg de Heer ootmoedig stil;  

 Hij zal ons naar zijn raad geleiden,  

 't is goed en heilig wat Hij wil.  

 God die ons uitverkoren heeft,  

 kent alle zorg die in ons leeft.  

     



Zingen: Gezang 429 vers 1, 2 en 3 

 3.   

 Treed vrolijk voort op 's Heren wegen,  

 neemt zijn gebod getrouw in acht.  

 't Wordt eind'lijk alles u ten zegen,  

 wanneer gij daarop biddend wacht.  

 En wie gelovig op Hem ziet,  

 weet zeker, Hij verlaat ons niet.  

     



Geloofsbelijdenis (staande) 

Wij geloven in de Here God 

Onze Vader, die alles gemaakt heeft : 

de wolken, de bloemen 

de dieren en de mensen.    

 

Wij geloven in de Here Jezus Christus 

de Zoon van God, 

die geboren werd in Bethlehem 

 



Geloofsbelijdenis (staande) 

gestorven is aan het kruis 

en ook begraven is, 

maar na drie dagen is opgestaan uit de 

dood. 
 

Wij geloven dat de Here Jezus  

naar de hemel is gegaan 

en dat Hij terugkomt op deze aarde om alles 

nieuw te maken. 



Geloofsbelijdenis (staande) 

Wij geloven in één christelijke kerk 

waarin wij allemaal bij elkaar horen. 

Wij geloven dat onze zonden vergeven zijn. 

 

Wij krijgen straks een nieuw lichaam 

en mogen altijd bij Jezus zijn. 

Amen. 

     



Zingen met Koor:  

Opwekking 136 / Abba Vader 
  

 Abba, Vader, U alleen, 

 U behoor ik toe, 

 U alleen doorgrondt mijn hart, 

 U behoort het toe. 

 Laat mijn hart steeds vurig zijn, 

 U laat nooit alleen, 

 Abba, Vader, U alleen, 

 U behoor ik toe.     



Zingen met Koor:  

Opwekking 136 / Abba Vader 
  

 Abba, Vader, laat mij zijn, 

 slechts van U alleen, 

 dat mijn wil voor eeuwig zij, 

 d'Uwe en anders geen. 

 Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer, 

 laat mij nimmer gaan, 

 Abba, Vader, laat mij zijn, 

 slechts van U alleen.  



Zingen met Koor:  

Opwekking 42 
  

 ‘k Stel mijn vertrouwen 

 op de Heer, mijn God. 

 Want in zijn hand 

 ligt heel mijn levenslot. 

 Hem heb ik lief, 

 zijn vrede woont in mij. 

‘k Zie naar Hem op en ‘k weet: 

 Hij is mij steeds nabij. 



Zingen met Koor:  

Opwekking 11 
  

 Jezus sprak hier op aard': 

 Mensen kom tot Mij, 

 dat is Mij alles waard, 

 Ik maak waarlijk vrij. 
 

 Er is een Heer,  er is een Heer, 

 er is een Heer,  er is een Heer. 

 Alleen Hij wacht,  

 totdat Hij ook voor jou zorgen mag. 



Zingen met Koor:  

Opwekking 11 
  

 Stel niet uit. Zeg tot Hem: 

 wees nu ook mijn Heer. 

 Luister steeds naar zijn stem, 

 Hij geeft leven weer 
 

 Er is een Heer,  er is een Heer, 

 er is een Heer,  er is een Heer. 

 Alleen Hij wacht, 

 totdat Hij ook voor jou zorgen mag. 



Zingen met Koor:  

Opwekking 11 
  

 Spoedig komt Christus weer. 

 Heel de schepping buigt 

 vol ontzag zich terneer. 

 Hij is aller Heer. 
 

 Er is een Heer,  er is een Heer, 

 er is een Heer,  er is een Heer. 

 Alleen Hij wacht, 

 totdat Hij ook voor jou zorgen mag. 



Inzameling van de gaven 

en gebedsintenties 

 
 

De collecte in de dienst is voor het college van  

Kerkrentmeesters, met bestemming Onderhoud Orgel. 
 

De collecte bij de uitgang is i.s.m. de Diaconie voor de 

commissie aangepaste gezinsdiensten ter bestrijding 

van de onkosten van deze dienst alsmede stichting 

TWARNE (zie weekbrief) 
 

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. 

 



Danken en voorbede 

en gezamenlijk Onze Vader 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zingen: Lied 416 vers 1, 2, 3 en 4 
(staande) 

 1.   

 Ga met God en Hij zal met je zijn, 

 jou nabij  op al je wegen  

 met zijn raad en troost en zegen.  

 Ga met God en Hij zal met je zijn.   

   



Zingen: Lied 416 vers 1, 2, 3 en 4 
(staande) 

 2.   

 Ga met God en Hij zal met je zijn:  

 bij gevaar, in bange tijden,  

 over jou zijn vleugels spreiden.  

 Ga met God en Hij zal met je zijn.  

  



Zingen: Lied 416 vers 1, 2, 3 en 4 
(staande) 

 3.   

 Ga met God en Hij zal met je zijn: 

 in zijn liefde je bewaren,  

 in de dood je leven sparen.  

 Ga met God en Hij zal met je zijn.   



Zingen: Lied 416 vers 1, 2, 3 en 4 
(staande) 

 4.   

 Ga met God en Hij zal met je zijn,  

 tot wij weer elkaar ontmoeten,  

 in zijn naam elkaar begroeten.  

 Ga met God en Hij zal met je zijn.   



Zegen (staande) 

  afgesloten met zingen van gezang 456 vers 3:  

 Amen, amen, amen!  

 Dat wij niet beschamen  

 Jezus Christus onze Heer,  

 amen, God, uw naam ter eer!  

 

 

 

 

  

 



 

 
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 kerkzaal   

voor een luisterend oor en/of een gebed. 
 

 Vanmiddag om 17:00 uur gaat  

ds. W.H. Hendriks uit Mijnsheerenland  

voor in deze kerk. 

U bent nu van harte welkom 
in de Voorhof  

voor koffie, thee en limonade 
en om elkaar te ontmoeten 


