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Welkom

Mededelingen door ouderling

Constant Barendregt

Voor verdere bijzonderheden 

wordt verwezen naar de weekbrief. 



Stil gebed

Wij gaan (indien mogelijk) staan.



Psalm 105 vers 1 en 2

1.  Looft God den Heer, en laat ons blijde

zijn glorierijke naam belijden.

Meldt ieder volk en elk geslacht

de wonderen die God volbracht.

Gij die van harte zoekt den Heer,

verblijdt u, geeft zijn naam de eer.



Psalm 105 vers 1 en 2

2.  Vraagt naar des Heren grote daden;

zoekt zijn nabijheid, zijn genade.

Gedenkt hoe Hij zijn oordeel velt,

zijn wonderen ten teken stelt,

volk dat op Abram u beroemt,

met Jakobs nieuwe naam genoemd.



Votum en groet

Na votum en groet gaan wij weer zitten



ELB 170 vers 1 en 2

1. 

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.

Er is geen schaduw van omkeer bij U.

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde

die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.



ELB 170 vers 1 en 2

Groot is uw trouw, o Heer,

groot is uw trouw, o Heer,

iedere morgen aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.



ELB 170 vers 1 en 2

2. 

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,

en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:

kracht voor vandaag, 

blijde hoop voor de toekomst.

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.



ELB 170 vers 1 en 2

Groot is uw trouw, o Heer,

groot is uw trouw, o Heer,

iedere morgen aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.



Geloofsbelijdenis



Psalm 134 vers 1 - 3

1.  

Gij dienaars aan den Heer gewijd,

zegent zijn naam te allen tijd.

Gij die des daags zijn gunst verwacht,

zegent zijn naam ook in de nacht.



Psalm 134 vers 1 - 3

2.  

Die in het huis des Heren zijt,

zegent zijn naam en majesteit,

zingt tot zijn eer met luider stem

en heft uw handen op naar Hem.



Psalm 134 vers 1 - 3

3.  

Uit Sion, aan den Heer gewijd,

zegene u zijn heiligheid.

Hij die hemel en aarde schiep,

Hij is 't die u bij name riep.



Onderwijzing over de doop



Geroepen om te zingen 79: 1 en 4
Tijdens het zingen wordt de dopeling binnengebracht

1.





Geroepen om te zingen 79: 1 en 4

4.





Gebed



De kinderen mogen naar voren komen



Doopgelofte



Bediening van de Heilige Doop



Vraag aan de gemeente

Gemeente, wilt u dit kind, dat gedoopt is, 

dragen in uw gebeden, opnemen in uw midden 

en naar uw vermogen helpen groeien in geloof 

en voorgaan in het volgen van Jezus Christus?

Antwoord: Ja.



Moment met de kinderen



Kinderlied ELB 501 vers 1, 2 en 3

1. Vrede van God, de vrede van God,

de vrede van God zij met jou.

Vrede van Hem, vrede van God,

de vrede van God zij met jou.



Kinderlied ELB 501 vers 1, 2 en 3

2. In Jezus’ Naam, in Jezus’ Naam,

In Jezus’ Naam geef ik jou

Vrede van Hem, vrede van God.

De vrede van God zij met jou.



Kinderlied ELB 501 vers 1, 2 en 3

3. Heilige Geest, de heilige Geest,

de heilige Geest zij met jou.

Vrede van Hem, vrede van God,

de vrede van God zij met jou.



Psalm 105 vers 3 
(staande)

God, die aan ons zich openbaarde,

regeert en oordeelt heel de aarde.

Zijn woord wordt altoos trouw volbracht

tot in het duizendste geslacht.

't Verbond met Abraham zijn vrind

bevestigt Hij van kind tot kind.



Kindernevendienst

De kinderen gaan tijdens het naspel

naar de kindernevendienst



Dankgebed

en

Gebed om de opening 

van het Woord 



1e Schriftlezing (NBV)

Jesaja 43: 1 - 7
1Welnu, dit zegt de HEER,

die jou schiep, Jakob, die jou vormde, Israël:

Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen,

ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij!
2Moet je door het water gaan – ik ben bij je;

of door rivieren – je wordt niet meegesleurd.

Moet je door het vuur gaan – het zal je niet

verteren,

de vlammen zullen je niet verschroeien.
3Want ik, de HEER, ben je God,

de Heilige van Israël, je redder.



1e Schriftlezing (NBV)

Jesaja 43: 1 - 7

Voor jou geef ik Egypte als losgeld,

Nubië en Seba ruil ik in tegen jou.
4Jij bent zo kostbaar in mijn ogen,

zo waardevol, en ik houd zo veel van je

dat ik de mensheid geef in ruil voor jou,

ja alle volken om jou te behouden.
5Wees niet bang, want ik ben bij je.

Ik haal je nakomelingen uit het oosten terug,

uit het westen breng ik jullie bijeen.
6Tegen het noorden zeg ik: Geef hier!

Het zuiden gebied ik: Laat los!



1e Schriftlezing (NBV)

Jesaja 43: 1 - 7

Breng mijn zonen terug van verre,

mijn dochters van de einden der aarde,
7allen over wie mijn naam is uitgeroepen,

en die ik omwille van mijn majesteit

geschapen heb, gemaakt en gevormd.



2e Schriftlezing (NBV)

Lucas 3: 21 - 22

21Heel het volk liet zich dopen, en toen ook 

Jezus was gedoopt en hij aan het bidden was, 

werd de hemel geopend 22en daalde de heilige 

Geest in de gedaante van een duif op hem neer, 

en er klonk een stem uit de hemel:

‘Jij bent mijn geliefde Zoon, 

in jou vind ik vreugde.’



Psalm 139 vers 7, 8 en 9

7.  

Gij hebt mij immers zelf gemaakt,

mij met uw vingers aangeraakt,

met toegewijde tederheid

mijn nieren en mijn hart bereid,

mij in de moederschoot geweven,

mij met uw wonderen omgeven.



Psalm 139 vers 7, 8 en 9

8.  

Ik loof U die mijn schepper zijt,

die met uw liefde mij geleidt,

Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd,

in 't diepst der aarde opgebouwd.

Niets blijft er voor uw oog verborgen.

Ja, Gij omringt mij met uw zorgen.



Psalm 139 vers 7, 8 en 9

9.  

Gij zijt mij overal nabij,

uw ogen waken over mij

van toen ik vormloos ben ontstaan.

Gij wist hoe het zou verder gaan.

Ja, in uw boek stond reeds te lezen,

wat eens mijn levensweg zou wezen.



Verkondiging 

‘Kostbaar in Gods ogen’



Gezang 434 vers 1, 2 en 3

1.  

Lof zij de Heer, 

de almachtige Koning der ere.

Laat ons naar hartelust zingen 

en blij musiceren.

Komt allen saam,

psalmzingt de heilige naam,

looft al wat ademt de Here.



Gezang 434 vers 1, 2 en 3

2.

Lof zij de Heer, 

Hij omringt met zijn liefde uw leven;

heeft u in 't licht 

als op adelaarsvleuglen geheven.

Hij die u leidt,

zodat uw hart zich verblijdt,

Hij heeft zijn woord u gegeven.



Gezang 434 vers 1, 2 en 3

3.  

Lof zij de Heer 

die uw lichaam zo schoon heeft geweven,

dagelijks heeft Hij u 

kracht en gezondheid gegeven.

Hij heeft u lief,

die tot zijn kind u verhief,

ja, Hij beschikt u ten leven.



Kindernevendienst

De kinderen komen terug van de kindernevendienst.



Berichten van overlijden

Wij gaan (indien mogelijk) staan.



Dankgebed en voorbeden

Stil gebed

Onze Vader



Inzameling van de gaven 

De collecte in deze dienst is bestemd voor 

het College van Kerkrentmeesters:

1. Instandhouding Eredienst

2. Verbouwing Voorhof

De collecte bij de uitgang is bestemd voor de Diaconie:

Rode Kruis:  Actie Venezuela

Direct na deze dienst zijn 2 leden van het nazorgteam 

beschikbaar voor u in de kerk  

voor een luisterend oor en/of een gebed

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



Gezang 434 vers 4 en 5
(staande)

4.  

Lof zij de Heer 

die uw huis en uw haard heeft gezegend,

lof zij de hemelse liefde 

die over ons regent.

Denk elke dag

aan wat zijn almacht vermag,

die u met liefde bejegent.



Gezang 434 vers 4 en 5
(staande)

5.  

Lof zij de Heer 

met de heerlijkste naam van zijn namen,

christenen looft Hem 

met Abrahams kinderen samen.

Hart wees gerust,

Hij is uw licht en uw lust.

Alles wat ademt zegt: Amen.



Zegen

met gezongen 

Amen

Er is gelegenheid om de doopouders 

de hand te drukken.



De 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.

Om 17:00 uur gaat voor:

ds. W.H. Hendriks uit Mijnsheerenland

U bent nu van harte welkom 
in de Voorhof 

voor koffie, thee en limonade 
en om elkaar te ontmoeten


