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Voorgangers : Ds. C.D. van Alphen
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In deze dienst zal Floris Lagerwerf bevestigd worden tot ouderling-kerkrentmeester



Welkom

Mededelingen door Kerkrentmeester

Henk IJdo

Voor verdere bijzonderheden 

wordt verwezen naar de weekbrief. 



Stil gebed
Wij gaan (indien mogelijk) staan.



Psalm 48 vers 1 en 3

1. De Heer is groot, zijn lof weerklinkt

waar op de berg de Godsstad blinkt.

Hoe schoon is Sion, hoe verheven,

een vreugd voor wie op aarde leven.

Hier wordt paal en perk gesteld

aan der wereld bruut geweld,

want hier staat de hoge woning

waar God zelf regeert als Koning.

En Hij toont zich t'allen tijde

de beschermer van wie lijden.



Psalm 48 vers 1 en 3

3. Wij loven, Heer, U in uw huis,

ons hart is in uw liefde thuis.

Gij die uw naam ons openbaarde,

uw lof is tot het eind der aarde.

Recht is in uw hand, o Heer,

Sion jubelt U ter eer.

Hoor hoe Juda's dochters zingen

bij de grootse rechtsgedingen,

waar Gij vonnis hebt gewezen.

Ja, uw oordeel zij geprezen.



Votum en groet

Na votum en groet gaan wij weer zitten



Gezang 320 vers 1, 3 en 4

1.

Zingt een nieuw lied voor God de Here

en weest van harte zeer verblijd.

God wil alhier met ons verkeren,

hier wordt een huis voor Hem bereid.

Hij heeft de hand

en het verstand

gezegend voor het werk,

de bouw van Christus' kerk



Gezang 320 vers 1, 3 en 4

3.

God wil aan ons telkens weer tonen

dat Hij genadig is en trouw.

Dat Hij met ons samen wil wonen,

geeft ons de moed voor dit gebouw.

Maar niet met steen

en hout alleen

is 't grote werk gedaan.

't Zal om onszelve gaan.



Gezang 320 vers 1, 3 en 4

4.

De Heil'ge Geest geeft taal en teken.

Christus deelt al zijn gaven uit.

De Vader zelf wil tot ons spreken

en elk verstaat wat het beduidt.

Wees ons nabij

en maak ons vrij

in dit uw heiligdom.

Kom, Here Jezus, kom!



Gebodslezing

1 Korinthiërs 13 (NBV)

De liefde

1Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de 

engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn 

dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. 2Al 

had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik 

alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het 

geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde 

niet, ik zou niets zijn. 3Al verkocht ik mijn bezittingen 

omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik 

mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn – had ik 

de liefde niet, het zou mij niet baten.

4De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent 



Gebodslezing

1 Korinthiërs 13 (NBV)

4 De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde 

kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen 

zelfgenoegzaamheid. 5 Ze is niet grof en niet 

zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent 

het kwaad niet aan, 6 ze verheugt zich niet over het 

onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. 7 Alles 

verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles 

volhardt ze. 8 De liefde zal nooit vergaan. Profetieën 

zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis 

verloren gaan – 9 want ons kennen schiet tekort en 

ons profeteren is beperkt. 



Gebodslezing

1 Korinthiërs 13 (NBV)

10 Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is 

verdwijnen. 11 Toen ik nog een kind was sprak ik als 

een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een 

kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke 

achter me gelaten. 12 Nu kijken we nog in een 

wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu 

is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik 

volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. 13 Ons 

resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de 

grootste daarvan is de liefde.



ELB 312

Jezus vol liefde, U wilt ons leiden.

Wij prijzen U als onze Heer.

Kom met uw kracht, o Heer

en vul ons tot uw eer,

kom tot uw doel met ieder van ons.

Maak ons een volk, Heer, heilig en rein,

dat U, Heer, volkomen

steeds toegewijd zal zijn.



Gebed om de opening 

van het Woord 



Kindernevendienst

De kinderen gaan naar de kindernevendienst



Schriftlezing
1 Korintiërs 12: 12-27 (NBV) 

12 Een lichaam is een eenheid die uit vele delen 

bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die 

delen samen één lichaam. Zo is het ook met het 

lichaam van Christus. 13 Wij zijn allen gedoopt in 

één Geest en zijn daardoor één lichaam gewor-

den, wij zijn allen van één Geest doordrenkt, of 

we nu Joden of Grieken zijn, of we nu slaven of 

vrije mensen zijn. 14 Immers, een lichaam 

bestaat niet uit één deel, maar uit vele. 15 Als de 

voet zou zeggen: ‘Ik ben geen hand, dus ik hoor 

niet bij het lichaam,’ hoort hij er dan werkelijk niet



Schriftlezing
1 Korintiërs 12: 12-27 (NBV) 

bij? 16 En als het oor zou zeggen: ‘Ik ben geen 

oog, dus ik hoor niet bij het lichaam,’ hoort het er 

dan werkelijk niet bij? 17 Als het hele lichaam oog 

zou zijn, waarmee zou het dan kunnen horen? 

Als het hele lichaam oor zou zijn, waarmee zou 

het dan kunnen ruiken? 18 God heeft nu eenmaal 

alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, 

precies zoals hij dat wilde. 19 Als ze met elkaar 

slechts één lichaamsdeel zouden vormen, zou 

dat dan een lichaam zijn? 20 Het is juist zo dat er 

een groot aantal delen is en dat die met elkaar



Schriftlezing
1 Korintiërs 12: 12-27 (NBV) 

één lichaam vormen. 21Het oog kan niet tegen 

de hand zeggen: ‘Ik heb je niet nodig,’ en het 

hoofd kan dat evenmin tegen de voeten zeggen. 

22 Integendeel, juist die delen van het lichaam 

die het zwakst lijken zijn het meest noodzakelijk. 

23 De delen van ons lichaam waarvoor we ons 

schamen en die we liever bedekken, behandelen 

we zorgvuldiger en met meer respect 24 dan die 

waarvoor we ons niet schamen. Die hebben dat 

niet nodig. God heeft ons lichaam zo samen-

gesteld dat de delen die het nodig hebben ook



Schriftlezing
1 Korintiërs 12: 12-27 (NBV) 

zorgvuldiger behandeld worden, 25 zodat het 

lichaam niet zijn samenhang verliest, maar alle 

delen elkaar met dezelfde zorg omringen. 26 

Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle 

andere mee; wanneer één lichaamsdeel met 

respect behandeld wordt, delen alle andere in die 

vreugde. 27 Welnu, u bent het lichaam van 

Christus en ieder van u maakt daar deel van uit.



Gezang 242 vers 3 en 6

3. In 't lichaam van de Heer

tot leden uitverkoren,

zijn wij door uwe kracht

als kindren nieuw geboren.

Deel dan uw gaven uit,

wees met uw kracht nabij.

Dat ieder op zijn plaats

een levend lidmaat zij.



Gezang 242 vers 3 en 6

6. Vul aan wat ons ontbreekt,

want stukwerk is ons pogen.

En wat ons afleidt van

de vrede uit den hoge,

laat dat, verheven licht,

in vuur en wind vergaan.

Houdt Gij ons staande door

het wonder van Gods naam.



Verkondiging

“Samen, één lichaam”



ELB 312 Ik wil jou van harte dienen

1. Ik wil jou van harte dienen

en als Christus voor je zijn.

Bid dat ik genade vind, dat

jij het ook voor mij kunt zijn.

2. Wij zijn onderweg als pelgrims,

vinden bij elkaar houvast.

Naast elkaar als broers en zusters,

dragen wij elkanders last.

Allen

Allen



ELB 312 Ik wil jou van harte dienen

3. Ik zal Christus' licht ontsteken,

als het duister jou omvangt.

Ik zal jou van vrede spreken,

waar je hart naar heeft verlangd.

4. Ik zal blij zijn als jij blij bent,

huilen om jouw droefenis.

Al mijn leeftocht met je delen,

tot de reis ten einde is.

Vrouwen

Mannen



ELB 312 Ik wil jou van harte dienen

5. Dan zal het volmaakte komen,

als wij zingend voor hem staan.

Als wij Christus' weg van liefde

en van lijden zijn gegaan.

Allen



Moment met de kinderen

De kinderen komen terug van de kindernevendienst.



ELB 428 Dit is mijn hand
1.

Dit is mijn hand en dat mijn voet.

‘k Heb ze allebei nodig;

waar moet ik heen als één het niet doet?

Niets is er overbodig.

‘k Heb mijn voeten nodig om te lopen

en mijn handen om mijn schoenen vast te knopen.

Hand, voet, knie oog, oor, neus, en keel,

alles is nodig, niets te veel.

Alles is nodig, niets te veel.



ELB 428
2.

Mijn hand kan niet zeggen tegen mijn voet:

‘Ik heb jou niet nodig.’

Stel je eens voor, dan ging het niet goed.

Niets is er overbodig.

Want al kan ik met mijn handen ballen,

zonder m’n voeten zou ik op mijn snufferd vallen.

Hand, voet, knie, oog, oor, neus haar,

alles is nodig voor elkaar.

Alles is nodig voor elkaar.



ELB 428
3.

Ik ben de hand en jij de voet;

wij zijn allebei nodig.

Wat ik niet kan, kun jij juist goed.

Niemand is overbodig.

Jij bent gemaakt om mee te spelen,

te lachen en te huilen en alles mee te delen.

Niemand is minder, niemand is meer.

Ieder is nodig bij de Heer.

Ieder is nodig bij de Heer.



Bevestiging

Bevestiging van Floris Lagerwerf als

ouderling-kerkrentmeester

Matth 9: 9b (NBV): 

“Jezus zei tegen hem: Volg Mij. Hij stond op en 

volgde Jezus.”



Psalm 134 vers 3

(staande) 

Dat 's HEEREN zegen op u daal’;

Zijn gunst uit Sion u bestraal’;

Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer;

Looft, looft dan aller heren HEER.



Dankgebed en voorbeden

gezamenlijk Onze Vader



Inzameling van de gaven

De collecte in de dienst is voor

het college van Kerkrentmeesters:

- Missionair werk en kerkgroei

De collecte bij de uitgang is voor

het college van Kerkrentmeesters:

- Predikantsplaatsen

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

Direct na deze dienst zijn 2 leden van het nazorgteam beschik-

baar voor u in de kerk voor een luisterend oor en/of een gebed



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

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

3.

Jeruzalem! Hier geeft de Heer zijn zegen,

hier woont Hij zelf, hier wordt zijn heil verkregen

en leven tot in eeuwigheid.



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 17:00 uur gaat voor 

Ds. Reehorst uit Stavenisse.

U bent nu van harte welkom in 
de Voorhof 

voor koffie, thee en limonade 
en om elkaar te ontmoeten


