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Welkom

Mededelingen door Diaken

Mirjam Pegels - Korbijn

Voor verdere bijzonderheden 

wordt verwezen naar de weekbrief. 



Stil gebed
Wij gaan (indien mogelijk) staan.



Psalm 73 vers 10

Wien heb ik in den hemel, Heer,

behalve U, mijn troost en eer ?

Wat kan op aarde mij bekoren ?

Alleen bij U wil ik behoren.

Al zou mijn vlees en hart vergaan,

toch zal ik, God, voor U bestaan,

wien ik mijn leven toevertrouw,

Gij zijt de rots waarop ik bouw.



Votum en groet

Na votum en groet gaan wij weer zitten



Gezang 14 vers 1 en 5

1. De Heer is mijn Herder! 

'k Heb al wat mij lust; 

Hij zal mij geleiden 

naar grazige weiden. 

Hij voert mij al zachtkens

aan waat'ren der rust.



Gezang 14 vers 1 en 5

5. De Heer is mijn Herder!

Hem blijf ik gewijd!

'k zal immer verkeren

in 't huis mijnes Heren:

zo kroont met haar zegen

zijn liefde me altijd.



Wetslezing



Psalm 119 vers 49

Hoe wonderbaar is uw getuigenis.

Ik zal het altijd in mijn hart bewaren.

Wanneer uw heilig woord geopend is

zal 't als een licht het duister op doen klaren.

Gij maakt verdwaalden van hun doel gewis,

uw kennis maakt onkundigen ervaren.



Gebed om de opening 

van het Woord 



Kindernevendienst

De kinderen gaan naar de kindernevendienst



Schriftlezing
Exodus 25: 1-16 (NBV) 

Opdracht tot het maken van een heiligdom
1De HEER zei tegen Mozes: 2‘Vraag de Israëlie-

ten mij geschenken te geven; neem van ieder die 

daartoe bereid is een bijdrage in ontvangst. 3Je 

moet het volgende van hen vragen: goud, zilver 

en koper, 4blauwpurperen, roodpurperen en 

karmozijnrode wol, fijn linnen garen en geiten-

haar, 5rood geverfde ramsvellen, vellen van 

zeekoeien, acaciahout, 6lampolie, geurige 

specerijen voor de zalfolie en voor de reukoffers,



Schriftlezing
Exodus 25: 1-16 (NBV) 

7onyxstenen voor de priesterschort en edelstenen 

voor de borsttas. 8De Israëlieten moeten een 

heiligdom voor mij maken, zodat ik te midden van 

hen kan wonen. 9Ik zal je een ontwerp laten zien 

van de tabernakel en van alle voorwerpen die bij 

deze tent horen; houd je daar nauwkeurig aan.

De ark
10Laat van acaciahout een ark maken, een kist 

van twee-en-een-halve el lang, anderhalve el 

breed en anderhalve el hoog. 11Overtrek die met



Schriftlezing
Exodus 25: 1-16 (NBV) 

zuiver goud, zowel vanbinnen als vanbuiten; aan 

de bovenkant moet je rondom een gouden 

sierlijst aanbrengen. 12Giet vier gouden ringen en 

bevestig ze aan de vier poten: twee ringen aan 

elke kant van de ark. 13Maak draagbomen van 

acaciahout, verguld ze14en steek ze door de 

ringen aan weerszijden; zo kan de ark gedragen 

worden.15De draagbomen moeten in de ringen 

blijven, ze mogen er niet uit gehaald worden.
16In de ark moet je de verbondstekst leggen die ik 

je zal geven.



Schriftlezing
1 Korinthe 12 : 4-11, 28-31 (NBV) 

4Er zijn verschillende gaven, maar er is één 

Geest; 5er zijn verschillende dienende taken, 

maar er is één Heer; 6er zijn verschillende 

uitingen van bijzondere kracht, maar het is één 

God die ze allemaal en bij iedereen teweeg-

brengt. 7In iedereen is de Geest zichtbaar aan 

het werk, ten bate van de gemeente. 8Aan de 

een wordt door de Geest het verkondigen van 

wijsheid geschonken, aan de ander door 

diezelfde Geest het overdragen van kennis; 9de 

een ontvangt van de Geest een groot geloof, de



Schriftlezing
1 Korinthe 12 : 4-11, 28-31 (NBV) 

ander de gave om te genezen.10En weer 

anderen de kracht om wonderen te verrichten, 

om te profeteren, om te onderscheiden wat wel 

en wat niet van de Geest afkomstig is, om in 

klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daar 

de betekenis van is. 11Al deze gaven worden 

geschonken door een en dezelfde Geest, die ze 

aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil.
28-31

28God heeft in de gemeente aan allerlei mensen 

een plaats gegeven: ten eerste aan apostelen



Schriftlezing
1 Korinthe 12 : 4-11, 28-31 (NBV) 

ten tweede aan profeten en ten derde aan 

leraren. Dan is er het vermogen om wonderen te 

verrichten, de gave om te genezen en het 

vermogen om bijstand te verlenen, leiding te 

geven of in klanktaal te spreken. 29Is iedereen 

soms een apostel? Of een profeet? Is iedereen 

een leraar? Kan iedereen wonderen verrich-

ten? 30Of kan iedereen genezen? Kan iedereen 

in klanktaal spreken en kan iedereen die uitleg-

gen? 31Richt u op de hoogste gaven. Maar eerst 

wijs ik u een weg die nog voortreffelijker is.



Gezang 326 vers 1 en 5

1. Een rijke schat van wijsheid 

schonk God ons in zijn woord. 

Hebt moed, gij die op reis zijt, 

want daarmee kunt gij voort. 

Gods woord is ons een licht, 

en elk die in vertrouwen 

daarnaar zijn leven richt, 

die zal erin aanschouwen 

des Heren aangezicht. 



Gezang 326 vers 1 en 5

5.  O Gij die wilt ontmoeten 

wie vragen naar uw wil, 

zie hoe wij aan uw voeten 

zitten en luist'ren stil. 

Geef dat tot U, o Heer, 

't woord van uw welbehagen 

niet ledig wederkeer', 

maar dat het vrucht mag dragen, 

uw grote naam ter eer.



Verkondiging



ELB 327a Tel uw zegeningen

Tel uw zegeningen, één voor één.

Tel ze, alle en vergeet er geen.

Tel ze, alle, noem ze één voor één

en ge ziet Gods liefde dan door alles heen.



Kindernevendienst

De kinderen komen terug van de kindernevendienst.



Voorbeden en dankzeggingen



Inzameling van de gaven

De collecte in de dienst is voor

het college van Kerkrentmeesters:

- Oecumene

De collecte bij de uitgang is voor

het college van diakenen:

- Kerk in Actie

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



Psalm 149: 1 en 3
(indien mogelijk staande)

1. Halleluja ! laat opgetogen

een nieuw gezang den Heer verhogen.

Laat allen die Gods naam belijden

zich eensgezind verblijden.

Volk van God, loof Hem die u schiep;

Israël, dank Hem die u riep.

Trek, Sion, in een blijde stoet

uw Koning tegemoet.



Psalm 149: 1 en 3
(indien mogelijk staande)

3. De Heer gedenkt in gunst de zijnen.

Hij kroont de zwakken en de kleinen.

Hij kent de stillen in den lande,

het heil is nu ophanden.

Weest verheugd, die den Heer verbeidt,

nu Hij komt en u zelf bevrijdt.

Prijst dan zijn naam bij dag en nacht

en roemt zijn grote macht.



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.

Vanmiddag om 15:00 uur gaat voor 

Dhr. P. Gootjes in de Gereformeerde Kerk.

U bent nu van harte welkom in 
de Voorhof 

voor koffie, thee en limonade 
en om elkaar te ontmoeten


