
Hemelhoog 294 De rivier

Al mijn zonden, al mijn zorgen,

neem ik mee naar de rivier.

Heer, vergeef mij en genees mij.

Vader, kom, ontmoet mij hier.

Want dit water brengt nieuw leven

en verfrist mij elke dag.

't Is een stroom van uw genade,

waar 'k U steeds ontmoeten mag.



Hemelhoog 294 De Rivier

Refrein:

Here Jezus, neem mijn leven,

ik leg alles voor u neer.

Leid mij steeds weer naar het water,

'k wil U daar ontmoeten, Heer.
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Refrein:

Here Jezus, neem mijn leven,

ik leg alles voor u neer.

Leid mij steeds weer naar het water,

'k wil U daar ontmoeten, Heer.



Hemelhoog 294 De Rivier

Kom ontvang een heel nieuw leven,

kom en stap in de rivier.

Jezus roept je, Hij verwacht je

en Hij zegt: "Ontmoet mij hier.“



Hemelhoog 294 De Rivier

Refrein:

Here Jezus, neem mijn leven,

ik leg alles voor u neer.

Leid mij steeds weer naar het water,

'k wil U daar ontmoeten, Heer.

Leid mij steeds weer naar het water,

'k wil U daar ontmoeten, Heer. 



Hemelhoog 47 Familie

Hoe mooi en hoe heerlijk

als wij als familie,

als broers en als zussen,

om elkaar geven

en open en eerlijk

met elkaar omgaan,

de vrede bewaren

en eensgezind leven.



Hemelhoog 47 Familie

En het mooiste geschenk

wordt ons gegeven:

de zegen van God,

een eindeloos leven.
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En het mooiste geschenk

wordt ons gegeven:
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En het mooiste geschenk

wordt ons gegeven:

de zegen van God,

een eindeloos leven. 

Een eindeloos leven.



Startdienst 15 september 2019

Voorgangers : Ds. J.H. den Braber en E. Bijl

Organist : Erik Olislagers

m.m.v. de kerkband

De bovenbouw van de kindernevendienst blijft in de kerk



Welkom

Mededelingen door 

ouderling Ton Versteeg

Voor verdere bijzonderheden wordt 

verwezen naar de beide weekbrieven.



Stil gebed (staande)



Psalm 133 vers 1, 2 en 3 (staande)

1.

Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen

van 't zelfde huis als broeders samenwonen.

Eén liefdeband houdt hen tezaam.

De zegen van Gods hoog verheven naam

daalt op hen neer vol zoete tederheid,

als olie die den priester wijdt. 



Psalm 133 vers 1, 2 en 3 (staande)

2.

Als olie die Aärons baard en kleren

met geur doordringt, 

zo is de gunst des Heren

voor wie eendrachtig samen zijn.

Als dauw is het, die ligt zo mild en rein

op Hermons top en daalt op Sion neer.

't Wordt al een tuin voor God den Heer.



Psalm 133 vers 1, 2 en 3 (staande)

3.

Jeruzalem! Hier geeft de HEER zijn zegen,

hier woont Hij zelf, 

hier wordt zijn heil verkregen

en leven tot in eeuwigheid.



Bemoediging en groet (staande)

Na de bemoediging en groet gaat 

de gemeente weer zitten. 



Terugblik zaterdagmiddag

door Carin Paans-Verheuvel



Hemelhoog 23 vers 1, 2 en 4

1.

Wat hou ik van uw huis, 

HEER van de hemelse legers. 

Ik kan zo sterk verlangen naar 

de binnenpleinen van de HEER. 

Diep in mijn lijf is zo'n  heimwee, 

zo'n blijvende schreeuw 

om de levende God.



Hemelhoog 23 vers 1, 2 en 4

2.

Een vogel is er thuis,

HEER van de hemelse legers,

een zwaluw voedt haar jongen op

bij U onder de pannen, God.                    

Wonen bij U is een zegen,

zo’n blijvende kans 

om te zingen voor U.



Hemelhoog 23 vers 1, 2 en 4

4.

Ach hoor en kijk naar mij,         

HEER van de hemelse legers.    

Ja liever één dag dichtbij U  

dan duizend dagen zonder U.

Liever bij U aan de drempel

dan binnen te zijn 

in een duistere tent.



Gebed om ontferming









Leefregel









Gebed om verlichting 

met de Heilige Geest



Kinderlied ‘We doen het samen’

1.

Een dokter dacht in Kosovo

ik bouw een kinderhuis

voor alle wezen die er zijn

dan hebben ze een thuis

hij had alleen geen geld genoeg

toen kreeg hij een idee

hij zond een brief naar Nederland

daar zei men: wij doen mee



Kinderlied ‘We doen het samen’

refrein:

We doen het samen –

we gaan samen aan het werk

we doen het samen –

want samen zijn we sterk

we doen het samen –

dan gaat het lekker snel

want wat je niet alleen kunt –

kun je samen wel



Kinderlied ‘We doen het samen’

2.

Toen God zei: Noach bouw een ark

dacht Noach al meteen

dat is een hele klus voor mij

dat kan ik niet alleen

zijn zonen riepen: vader wacht

wij komen razendsnel

want wat je niet alleen kunt

kun je samen wel



Kinderlied ‘We doen het samen’

refrein:

We doen het samen –

we gaan samen aan het werk

we doen het samen –

want samen zijn we sterk

we doen het samen –

dan gaat het lekker snel

want wat je niet alleen kunt –

kun je samen wel



Kinderlied ‘We doen het samen’

3.

Dus help wanneer je helpen kan

maak kleine dromen waar

wat iemand soms alleen niet lukt

lukt prima met elkaar

en als je iemand tegenkomt

die ’t even niet meer ziet

ga dan snel naar diegene toe

en zing voor hem dit lied



Kinderlied ‘We doen het samen’

refrein:

We doen het samen –

we gaan samen aan het werk

we doen het samen –

want samen zijn we sterk

we doen het samen –

dan gaat het lekker snel

want wat je niet alleen kunt –

kun je samen wel

2x



Bijbellezing (NBV): 

Lukas 5 : 17 - 26
Genezing en vergeving van zonden
17Toen hij op een dag onderricht gaf, bevonden 

zich onder zijn gehoor ook farizeeën en 

wetgeleerden die uit allerlei plaatsen in Galilea 

en Judea en uit Jeruzalem waren gekomen. De 

kracht van de Heer was werkzaam in hem, 

opdat hij zieken zou genezen. 18Er kwamen 

een paar mannen met een verlamde op een 

draagbed, die ze naar binnen wilden brengen 

om hem voor Jezus neer te leggen. 



Bijbellezing (NBV): 

Lukas 5 : 17 - 26
19Maar ze zagen geen kans om door de 

mensenmassa heen te komen, en dus gingen 

ze het dak op en lieten hem op het bed door 

een opening in het tegeldak naar beneden 

zakken tot vlak voor Jezus. 20Toen hij hun 

geloof zag, zei hij tegen hem: ‘Uw zonden zijn 

u vergeven.’ 21De schriftgeleerden en de 

farizeeën begonnen zich af te vragen: Wie is 

die man dat hij deze godslasterlijke taal 

spreekt? Wie kan zonden vergeven dan God 

alleen? 



Bijbellezing (NBV): 

Lukas 5 : 17 - 26
22Maar Jezus begreep wat ze dachten en zei 

tegen hen: ‘Vanwaar toch al die bedenkingen? 
23Wat is gemakkelijker, te zeggen: “Uw zonden 

zijn u vergeven” of: “Sta op en loop”? 24Ik zal u 

laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft 

om op aarde zonden te vergeven.’ En hij zei 

tegen de verlamde: ‘Ik zeg u, sta op, pak uw 

bed en ga naar huis.’ 25En onmiddellijk stond 

hij voor de ogen van alle aanwezigen op, pakte 

het bed waarop hij altijd had gelegen en vertrok 

naar huis, terwijl hij God loofde. 



Bijbellezing (NBV): 

Lukas 5 : 17 - 26
26Allen stonden versteld en ze loofden God, en 

zeiden, vervuld van ontzag: ‘Vandaag hebben 

we iets ongelooflijks gezien!’



Opwekking 832

Waar U verschijnt, wordt alles nieuw.

Want U bevrijdt en geeft leven.

Elke storm verstilt door de klank van Uw  stem. 

Alles buigt voor Koning Jezus.

U bent de held die voor ons strijdt.

U baant de weg van overwinning.

Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer.

Naam boven alle namen, Hoogste Heer.



Opwekking 832

Voor eeuwig is Uw heerschappij.

Uw troon staat onwankelbaar.

Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.

Jezus, Overwinnaar!



Opwekking 832

De duisternis licht op door U.

De duivel is door U verslagen.

Dood waar is je macht, waar is je prikkel  

gebleven?

Jezus leeft en ik zal leven! 

De schepping knielt in diepst ontzag.

De hemel juicht voor onze Koning.

En de machten van de hel weten Wie er regeert:

Naam boven alle namen, Hoogste Heer.
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Jezus, Overwinnaar!

Voor eeuwig is Uw heerschappij.

Uw troon staat onwankelbaar.

Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.

Jezus, Overwinnaar!



Opwekking 832

Naam boven alle namen

Naam boven alle namen

Naam boven alle namen

Naam boven alle namen

2x



Opwekking 832

Voor eeuwig is Uw heerschappij.

Uw troon staat onwankelbaar.

Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.

Jezus, Overwinnaar!

Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.

Jezus, Overwinnaar!

U bent Jezus, Overwinnaar!

U bent Jezus, Overwinnaar!



Prediking

Je bent niet alleen

n.a.v. Lukas 5: 18Er kwamen een paar mannen met een 
verlamde op een draagbed, die ze naar binnen wilden 
brengen om hem voor Jezus neer te leggen. 19Maar ze 
zagen geen kans om door de mensenmassa heen te 

komen, en dus gingen ze het dak op en lieten hem op het 
bed door een opening in het tegeldak naar beneden zakken 
tot vlak voor Jezus. 20Toen hij hun geloof zag, zei hij tegen 

hem: ‘Uw zonden zijn u vergeven.’ 



Hemelhoog 396 vers 1, 2 en 3

1.

Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen,

geef elkaar de hand, je bent niet alleen.

Want wij moeten samen delen,

samen zingen, samen spelen.

Ook al zijn wij nog maar klein:

samen spelen is pas fijn.



Hemelhoog 396 vers 1, 2 en 3

2.

Kijk eens om je heen,  kijk eens om je heen,

wij zijn in de wereld  niet alleen.

God kent ieder kind bij name,

zeg maar ja en zeg maar amen.

Ook al zijn wij nog maar klein,

God wil onze Vader zijn.



Hemelhoog 396 vers 1, 2 en 3

3.

Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen,

Wij zijn rond de tafel samen een.

Samen aan het leven bouwen,

Rond het Woord, zo vol vertrouwen.

Ook al zijn wij nog maar klein,

Laat ons Jezus’ vrienden zijn.



Stilte, danken, voorbeden en 

gezamenlijk Onze Vader



Inzameling van de gaven
De collecte in de dienst is voor het college van 

kerkrentmeesters met bestemming jeugdwerk en clubs.

De collecte bij de uitgang is voor de diaconie met 

bestemming Rode Kruis voor hulp na orkaan Dorian.

Tijdens de collecte komen de 

kinderen van de oppas in de kerk.

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

kerkzaal beschikbaar voor u en jou  met een luisterend oor en/of 

een gebed.



Collectielied HH 401

1. Aan de maaltijd wordt het stil,

als de Meester knielen wil,

en vol liefde als een knecht

elk apart de voeten wast 

en zegt:  Dit is wat Ik wil dat jullie doen,

dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.

Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn,

dit is wat de wereld ziet van Mij,

als je Mij gaat volgen.



Collectielied HH 401

refrein:

Toon Mijn liefde aan de ander

dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.

Heb elkaar lief,  wat er ook gebeurt,

dien de ander,  zo heb Ik ook jou liefgehad.



Collectielied HH 401

2. In de wereld wordt het stil,

als wij doen wat Jezus wil

en gaan dienen als een knecht,

zoals Hij ons heeft gezegd. Hij zei:

Jij zei: Dit is wat Ik wil dat jullie doen,

dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.

Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn,

dit is wat de wereld ziet van Mij,

als je Mij gaat volgen.



Collectielied HH 401

Refrein 2x:

Toon Mijn liefde aan de ander

dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.

Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt,

dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.

Zo heb Ik ook jou liefgehad 2x



Collectielied HH 401

Toon Mijn liefde aan de ander

dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.

Heb elkaar lief,  wat er ook gebeurt,

dien de ander,  zo heb Ik ook jou liefgehad.



Gezang 474 vers 1, 2 en 3

1.

God roept ons, broeders, tot de daad,

zijn werk wacht, treedt dan aan

en weest gereed om elke weg,

die Hij u wijst, te gaan.

Wij weten dat, wat komen mag,

toch hij slechts wint die waagt,

en wie zichzelve geven wil

door 't donker vlammen draagt.



Gezang 474 vers 1, 2 en 3

2.

God roept, en in Hem is de kracht,

die onze zwakheid staalt.

Dit is de vreugd, dat Hij het doel

en onze vaart bepaalt.

Dat Hij ons over grenzen heen

laat zien het groot gezicht

van aller mensen broederschap

in 't ene, godlijk licht.



Gezang 474 vers 1, 2 en 3

3.

God roept, en wat de mensen scheidt

dat zij geen scheiding meer;

zijn liefde houd' ons allen saâm

en samen met de Heer.

Want wat er in de wereld woed'

toch is het God die wint

en in een elk die Hem behoort

het nieuwe rijk begint.



Zegen (staande)

Met gezongen amen



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

Direct na deze dienst zijn 2 leden van het nazorgteam 

in de kerkzaal beschikbaar voor u en jou met een 

luisterend oor en/of een gebed.

Vanmiddag om 18:00 uur gaat ds. E. van Rooijen 

uit Noordeloos voor in deze kerk.

U bent nu van harte welkom 
in de Voorhof 

voor koffie, thee en limonade 
en om elkaar te ontmoeten


