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Welkom

Mededelingen door 

diaken Saskia Pijl.

Voor verdere bijzonderheden wordt 

verwezen naar de weekbrief.



Stil gebed (staande)



Psalm 145 vers 1 en 2 (staande)

1. 

O Heer, mijn God, Gij koning van 't heelal, 

ik wil uw naam verheffen boven al. 

Van dag tot dag roem ik uw majesteit, 

ik zegen U voor eeuwig en altijd. 

Groot is de Heer, zijn grootheid zij geprezen, 

groot is zijn naam, zijn ondoorgrond'lijk wezen. 

Van mond tot mond gaan uw geduchte daden, 

van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade. 



Psalm 145 vers 1 en 2 (staande)

2. 

Ik zal getuigen van uw heerlijk licht, 

van al de wondren die Gij hebt verricht, 

opdat men alom spreke van uw kracht, 

en roeme in uw overwinningsmacht. 

Uw grootheid, Heer, 

gaat boven mijn begrippen, 

uw goedheid, Heer, is altijd op mijn lippen 

en juichend zal men overal bezingen 

uw recht, o Heer, uw trouw aan stervelingen. 



Bemoediging en groet (staande)

Na de bemoediging en groet gaat 

de gemeente weer zitten. 



Psalm 133 vers 1, 2 en 3
(lied van eenheid)

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
(lied van eenheid)

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
(lied van eenheid)

3.

Jeruzalem! Hier geeft de Heer zijn zegen, 

hier woont Hij zelf, 

hier wordt zijn heil verkregen 

en leven tot in eeuwigheid. 



Voorbereiding op het 

Heilig Avondmaal

Wat is de bedoeling van het Heilig 

Avondmaal ?

Het Heilig Avondmaal brengt ons

1. Dichter bij Jezus

2. Dichter bij elkaar

3. Dichter bij het koninkrijk van God



ELB 371 vers 1, 2 en 4
(voorbereidingslied)

1.

Mijn Jezus, ik houd van U, 

ik noem U mijn vriend, 

want U nam de straf op U 

die ik had verdiend.

De grote Verlosser, 

mijn Redder bent U;

’k heb van U gehouden, 

maar nooit zoveel als nu.



ELB 371 vers 1, 2 en 4
(voorbereidingslied)

2.

Mijn Jezus, ik houd van U, 

want U hield van mij,

toen U aan het kruis hing, 

een wond in uw zij.

Voor mij de genade, 

een doornenkroon voor U;

’k heb van U gehouden, 

maar nooit zoveel als nu.



ELB 371 vers 1, 2 en 4
(voorbereidingslied)

4.

Als ik in Uw Glorie, 

uw eeuwigheid kom,

dan buig ik mij voor U 

in uw heiligdom.

Gekroond met Uw heerlijkheid 

zal ’k zingen voor U:

’k Heb van U gehouden, 

maar nooit zo veel als nu.



Gebed



Moment met de kinderen



Kinderlied “Zijn naam is Jezus”

Zijn naam is Jezus, Jezus is Zijn Naam.

Hij is de Redder Die God aan de wereld geeft,

dat wie in Hem gelooft voor eeuwig leeft.

Zijn naam is Jezus. 

Zijn naam is Jezus, Jezus is Zijn Naam.

Hij is de Redder Die God aan de wereld geeft,

dat wie in Hem gelooft voor eeuwig leeft.

Zijn naam is Jezus.



Kinderlied “Zijn naam is Jezus”

Voor dit kleine Kindje, buigen wij ons neer.

Hij is de Messias, Hij is onze Heer.

Hij is de Messias, Hij is onze Heer

Zijn naam is Jezus, Jezus is Zijn Naam.

Hij is de Redder Die God aan de wereld geeft,

dat wie in Hem gelooft voor eeuwig leeft.

Zijn naam is Jezus. 



Kindernevendienst

De kinderen van de onder- en middenbouw 

gaan tijdens het naspel naar de 

kindernevendienst.

De kinderen van de bovenbouw blijven in de kerk.



Bijbellezing

Lucas 6 : 17 – 19 (NBV)

Onderricht aan de leerlingen
17Toen hij met hen de berg was afgedaald, 

bleef hij staan op een plaats waar het vlak was. 

Daar had een groot aantal van zijn leerlingen 

zich verzameld, evenals een menigte mensen 

uit heel Judea en Jeruzalem en uit de 

kuststreek van Tyrus en Sidon. 



Bijbellezing

Lucas 6 : 17 – 19 (NBV)

18Ze waren gekomen om naar hem te luisteren 

en zich van hun ziekten te laten genezen; ook 

degenen die gekweld werden door onreine 

geesten werden genezen, 19en de hele 

menigte probeerde hem aan te raken, want er 

ging een kracht van hem uit die allen genas.



Bijbellezing

2 Korintiërs 12 : 7b - 10 (NBV)

7bOm te verhinderen dat ik mezelf zou 

verheffen, werd mij een doorn in het vlees 

gestoken: ik word gekweld door een engel van 

Satan. 8Ik heb de Heer driemaal gesmeekt mij 

van hem te bevrijden, 9maar hij zei: ‘Je hebt 

niet meer dan mijn genade nodig, want kracht 

wordt zichtbaar in zwakheid.’ Dus laat ik mij 

veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat 

de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. 



Bijbellezing

2 Korintiërs 12 : 7b - 10 (NBV)

10Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik 

vreugde in mijn zwakheid: in beledigingen, 

nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid 

ben ik sterk.



Gezang 170 vers 1 en 2

1.

Meester, men zoekt U wijd en zijd, 

komend langs velerlei wegen. 

Oud'ren gaan rustig welbereid 

jongeren aarz'lend U tegen. 

Maar vroeg of laat, 't zij dag of nacht, 

eens vindt Ge ons moe en zonder kracht, 

hunkerend naar uwe zegen. 



Gezang 170 vers 1 en 2

2.

Arts aller zielen, 't is genoeg, 

als Gij ons neemt in uw hoede. 

Heel toch de wond, die 't leven sloeg, 

laat ons niet hoop'loos verbloeden. 

Spreek slechts één woord,

één woord met macht, 

dan krijgt ons leven nieuwe kracht. 

Spreek, dan keert alles ten goede. 



Prediking

Lukas 6 :19

en de hele menigte probeerde hem aan te 

raken, want er ging een kracht van hem uit 

die allen genas.

“De kracht die uit Jezus komt”



Psalm 71 vers 13 en 14

13.

Vermeerder Gij mijn kracht, o Here, 

geef dat ik dag aan dag 

uw troost ervaren mag. 

Dan zal ik vrolijk musiceren, 

uw trouw, uw zegeningen, 

o Heilige, bezingen. 



Psalm 71 vers 13 en 14

14.

Ja, mijn verloste hart zal juichen 

en met mijn lippen saam 

verheffen 's Heren naam. 

Mijn tong zal van uw trouw getuigen, 

mijn lied zal hen beschamen 

die mijn verderf beramen. 



Kindernevendienst

De kinderen komen tijdens het naspel

terug van de kindernevendienst.



Danken en voorbede

en gezamenlijk Onze Vader



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

Kerkrentmeesters, met bestemming Catechese en 

educatie.

De collecte bij de uitgang is voor de diaconie met

bestemming Kerk in Actie, honger in de wereld (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.



De Aktie Kerkbalans is weer van start gegaan!

Wilt u als de vrijwilliger de antwoordenveloppe 
komt ophalen deze al ingevuld gereed hebben 

staan?

We hopen met u op een mooie opbrengst!



ELB 140 vers 1, 2 en 3 (staande)

1.

Kroon Hem met gouden Kroon,

het Lam op zijne troon

Hoor, hoe het hemels loflied al

verwint in heerlijk schoon.

Ontwaak, mijn ziel en zing

van Hem, die voor u stierf.

En prijs Hem in all’ eeuwigheên,

die ’t heil voor u verwierf.



ELB 140 vers 1, 2 en 3 (staande)

2.

Kroon Hem, der liefde Heer!

Aanschouw Hem, hoe Hij leed;

Zij wonden tonen ’t gans heelal

wat Hij voor ’t mensdom deed.

De eng’len om Gods troon,

all’ overheid en macht,

zij buigen dienend zich ter neer

voor zulke wond’re pracht.



ELB 140 vers 1, 2 en 3 (staande)

3.

Kroon Hem, de Vredevorst! 

wiens macht eens heersen zal

van pool tot pool, van zee tot zee;

’t klinke over berg en dal.

Als alles voor Hem buigt

en vrede heerst alom,

wordt d’ aarde weer een paradijs.

Kom, Here Jezus, kom!



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 

beschikbaar voor u in de kerkzaal  

voor een luisterend oor en/of een gebed.

Vanmiddag om 17:00 uur gaat 

ds. D. Siebelink uit Reeuwijk voor in deze kerk.

U bent nu van harte welkom 
in de Voorhof 

voor koffie, thee en limonade 
en om elkaar te ontmoeten


