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Welkom

Mededelingen door 

diaken Bas van den Burgh 

Voor verdere bijzonderheden 

wordt verwezen naar de weekbrief. 



Stil gebed

Wij gaan (indien mogelijk) staan.



HH 399 : 1, 2 en 3



HH 399 : 1, 2 en 3



HH 399 : 1, 2 en 3

2. Heel de wereld moet het weten 

dat God niet veranderd is. 

en zijn liefde als een lichtstraal 

doordringt in de duisternis. 

’t Werk van God is niet te keren 

omdat Hij erover waakt 

en de Geest doorbreekt de grenzen 

die door mensen zijn gemaakt. 



HH 399 : 1, 2 en 3

3. Prijs de Heer, de weg is open 

naar de Vader, naar elkaar. 

Jezus Christus, Triomfator, 

mijn Verlosser, Middelaar. 

Vader, met geheven handen 

breng ik U mijn dank en eer. 

’t Is uw Geest die mij doet zeggen: 

Jezus Christus is de Heer!



Bemoediging en groet

Na bemoediging en groet gaan wij weer zitten



HH  667 : 1 - 3



HH  667 : 1 - 3



HH  667 : 2

Wees stil, want de heerlijkheid van God

omgeeft ons in dit uur.

Wij staan nu op heilige grond,

waar Hij verschijnt met vuur.

Een eeuwigdurend licht

straalt van zijn aangezicht.

Wees stil, want de heerlijkheid van God

omgeeft ons in dit uur.



HH  667 : 3

Wees stil, want de kracht van onze God

daalt neer op dit moment.

De kracht van de God die vergeeft

en ons genezing brengt.

Niets is onmogelijk

voor wie gelooft in Hem.

Wees stil, want de kracht van onze God

daalt neer op dit moment.



Leefregel : Romeinen 12 : 4 – 11 / 17 -21

4Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die 

delen niet allemaal dezelfde functie hebben, 5zo 

zijn we samen één lichaam in Christus en zijn 

we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen. 6We 

hebben verschillende gaven, onderscheiden 

naar de genade die ons geschonken is. Wie de 

gave heeft te profeteren, moet die in 

overeenstemming met het geloof 

gebruiken. 7Wie de gave heeft bijstand te 

verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave 

heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. 8Wie de 

gave heeft te troosten, moet troosten. 



Leefregel : Romeinen 12 : 4 – 11 / 17 -21

Wie iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoeling 

doen. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle 

inzet. Wie barmhartig voor een ander is, moet 

daarin blijmoedig zijn.
9Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het 

kwaad en wees het goede toegedaan. 10Heb 

elkaar lief met de innige liefde van broeders en 

zusters en acht de ander hoger dan uzelf. 11Laat 

uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u 

aanvuren door de Geest en dien de Heer.



Leefregel : Romeinen 12 : 4 – 11 / 17 -21

17Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer 

voor alle mensen het goede te doen. 18Stel, voor 

zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met 

alle mensen in vrede te leven. 19Neem geen wraak, 

geliefde broeders en zusters, maar laat God uw 

wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer 

zegt: ‘Het is aan mij om wraak te nemen, ik zal 

vergelden.’ 20Maar ‘als uw vijand honger heeft, 

geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem 

dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op 

zijn hoofd’. 21Laat u niet overwinnen door het 

kwade, maar overwin het kwade door het goede.



NLB 695 : 1 - 5



NLB 695 : 2



NLB 695 : 3



NLB 695 : 4



NLB 695 : 5



Bericht van overlijden



Gebed en voorbeden



Kindermoment



Saskia Pijl

‘Wie Mij dient, moet Mij volgen

waar Ik ben, zal ook Mijn dienaar zijn

en wie Mij dient zal door de Vader geëerd 

worden’

(Joh 12 : 26)



Marco Heemskerk

‘Laat uw enthousiasme niet bekoelen,

maar laat u aanvuren door de Geest,

en dien de Heer’

(Rom. 12 : 11)



Kinderlied HH 617 : 1 - 3 (Staande)

1. De zon komt op, maakt de morgen wakker;

mijn dag begint met een lied voor U.

Heer, wat er ook gebeurt

en wat mij mag overkomen,

laat mij nog zingen als de avond valt.

Refrein:

Loof de Heer, o mijn ziel.  O mijn ziel, 

prijs nu zijn heilige Naam.

Met meer passie dan ooit;  o mijn ziel, 

verheerlijk zijn heilige Naam.



Kinderlied HH 617 : 1 - 3 (Staande)

2. Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.

Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.

Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;

tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Refrein:

Loof de Heer, o mijn ziel.  O mijn ziel, 

prijs nu zijn heilige Naam.

Met meer passie dan ooit;  o mijn ziel, 

verheerlijk zijn heilige Naam.



Kinderlied HH 617 : 1 - 3 (Staande)

3. En op die dag, als mijn kracht vermindert,

mijn adem stokt en mijn einde komt,

zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;

tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

Refrein (2x):

Loof de Heer, o mijn ziel.  O mijn ziel, 

prijs nu zijn heilige Naam.

Met meer passie dan ooit;  o mijn ziel, 

verheerlijk zijn heilige Naam.

Verheerlijk zijn heilige Naam.



Kindernevendienst

De kinderen gaan naar de kindernevendienst



Bijbellezing (NBV)

Mattheüs 4 : 18 - 22
18Toen hij langs het meer liep, zag hij twee broers, 

Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer 

Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer, het 

waren vissers. 19Hij zei tegen hen: ‘Kom, volg mij, ik 

zal van jullie vissers van mensen maken.’ 20Ze 

lieten meteen hun netten achter en volgden 

hem. 21Even verderop zag hij twee andere broers, 

Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer 

Johannes. Ze waren met hun vader in hun boot 

bezig met het herstellen van de netten. Hij riep 

hen 22en meteen lieten ze de boot en hun vader 

Zebedeüs achter en volgden hem.



Bijbellezing (NBV)

Mattheüs 10 : 1 - 16
1Daarop riep hij zijn twaalf leerlingen bij zich en 

gaf hun de macht om onreine geesten uit te 

drijven en iedere ziekte en elke kwaal te genezen. 
2Dit zijn de namen van de twaalf apostelen: als 

eerste Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn 

broer Andreas, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, 

en zijn broer Johannes, 3Filippus en Bartolomeüs, 

Tomas en de tollenaar Matteüs, Jakobus, de zoon 

van Alfeüs, en Taddeüs, 4en ten slotte Simon 

Kananeüs  en Judas Iskariot, die hem zou 

uitleveren.



Bijbellezing (NBV)

Mattheüs 10 : 1 - 16
5Deze twaalf zond Jezus uit, en hij gaf hun de 

volgende instructies: ‘Sla niet de weg naar de 

heidenen in en bezoek geen Samaritaanse

stad. 6Ga liever op zoek naar de verloren 

schapen van het volk van Israël. 7Ga op weg en 

verkondig: “Het koninkrijk van de hemel is 

nabij.” 8Genees zieken, wek doden op, maak 

mensen die aan huidvraat lijden rein en drijf 

demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen, 

om niet moeten jullie geven! 9Neem in je beurs 

geen gouden, zilveren of koperen munten mee,



Bijbellezing (NBV)

Mattheüs 10 : 1 - 16
10schaf je voor onderweg geen reistas aan, geen 

extra kleren, geen sandalen en geen stok, want 

een arbeider is het waard dat er in zijn 

onderhoud wordt voorzien. 11In elke stad en in 

elk dorp waar je komt, moet je uitzoeken wie het 

waard is je te ontvangen; blijf daar dan tot je 

weer verdergaat. 12Groet de bewoners van het 

huis dat je binnengaat. 13Laat jullie vrede over 

dat huis komen als het dat waard is, maar als 

het dat niet waard is, laat dan die vrede naar je 

terugkeren.



Bijbellezing (NBV)

Mattheüs 10 : 1 - 16
14En als ze je niet willen ontvangen noch naar je 

woorden willen luisteren, verlaat dan dat huis of 

die stad en schud het stof van je voeten. 15Ik 

verzeker jullie: de dag van het oordeel zal voor 

het land van Sodom en Gomorra draaglijker zijn 

dan voor die stad.
16Bedenk wel, ik zend jullie als schapen onder 

de wolven. Wees dus scherpzinnig als een 

slang, maar behoud de onschuld van een duif.



Gezang 441 : 2, 9 en 10



Gezang 441 : 2, 9 en 10



Gezang 441 : 2, 9 en 10

9. Komt, kindren tot elkander

en wandelt hand in hand!

Verblijdt u in elkander

in dit onzalig land!

Komt, kinderen, weest wijs!

Gaat onderweg niet strijden!

De englen zelf geleiden

als broeders onze reis.



Gezang 441 : 2, 9 en 10

10. Wordt een die zwak is, moede,

een sterker grijp' zijn hand.

De broeder steun' de broeder,

zo blijft de liefd' in stand.

Sluit vaster u aaneen!

Weest voor een elk de minste,

maar ook weer graag de meeste

in liefdedienst alleen!



Verkondiging

n.a.v. Mattheüs 10 : 7 - 10

Thema

‘Een radicale opdracht van Jezus’





Psalm 86 :4 en 5

4. Leer mij naar uw wil te handlen,

laat mij in uw waarheid wandlen.

Voeg geheel mijn hart tezaam

tot de vrees van uwen naam.

Heer mijn God, ik zal U loven,

heffen 't ganse hart naar boven.

Ja, uw naam en majesteit

loof ik tot in eeuwigheid.



Psalm 86 :4 en 5

5. Gij zijt groot en zeer verheven,

Gij doet wondren aan ons leven.

Gij zijt God, ja Gij alleen,

goedertieren om ons heen.

Heer, Gij hebt mij aangenomen,

mij weer tot het licht doen komen

uit de diepten van de dood.

Ja, uw goedheid is zeer groot.



Kindernevendienst

De kinderen komen terug van de kindernevendienst.



Onderwijs over ambten



Gebed



HH 473 (Zegen mij)

Zegen mij 

op de weg die ik moet gaan

Zegen mij 

op de plek waar ik zal staan

Zegen mij in alles, 

wat U van mij verlangt

O God zegen mij 

alle dagen lang!



HH 473 (Zegen mij)

Vader maak mij tot een zegen

Ga mij niet voorbij

Regen op mij met uw Geest Heer

Jezus kom tot mij

Als de Bron van leven

Die ontspringt diep in mij

Breng een stroom van zegen

Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij



HH 473 (Zegen mij)

Zegen ons 

waar we in geloof voor leven

Zegen ons 

waar we hoop en liefde geven

Zegen om de ander 

tot zegen te zijn!

O God zegen ons 

tot in eeuwigheid



HH 473 (Zegen mij) (2x)

Vader maak ons tot een zegen

Hier in de woestijn

Wachtend op Uw milde regen

Om zelf een bron te zijn

Met een hart vol vrede

Zijn wij zegenend nabij

Van uw liefde delend

Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn



HH 473 (Zegen mij)

Met een hart vol vrede

Zijn wij zegenend nabij

Van uw liefde delend

Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn



(Her)bevestiging 

ambtsdragers



Mirjam Elisabeth Pegels

“Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de 

kracht die God u geeft. Want zo doet u 

alles tot eer van God, dankzij Jezus 

Christus, aan wie alle eer en macht 

toekomt, voor eeuwig. Amen”.

(1 Petrus 4: 11b)



Elize de Jongste

“Draag elkaars lasten, zo leeft u 

de wet van Christus na. ”

(Gal 6: 2)



Klaas Constantijn Barendregt

“Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel 

en daarheen niet terugkeert zonder eerst de 

aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te 

laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en 

brood om te eten, 

– zo geldt dit ook voor het Woord dat voortkomt 

uit Mijn mond:

het keert niet vruchteloos naar Mij terug....”

(Jes 50: 10, 11)



Christine Jantine van Dorsser

“De HEERE is met u, strijdbare held.....

Ga in deze kracht van u...”

(Ri 6: 12, 14 (HSV))



Macheltje Hendrika Smit

“Hoe lieflijk is Uw woning, HEER van de 

hemelse machten. Van verlangen 

smacht mijn ziel naar de voorhoven van 

de HEER. Mijn hart en mijn lijf roepen 

om de levende God.”

(Ps 84: 2, 3)



Adriana Maria en Izaäk Mallegrom

“Hoe goed is het, hoe heerlijk om als broeders en 

zusters bijeen te wonen!

Goed als olie op het hoofd, die neervalt op de 

baard, de baard van Aaron en neervalt op de hals 

van zijn gewaad, als de dauw van de Hermon die 

neervalt op de bergen van Sion.

Daar geeft de HEER Zijn zegen:

leven voor altijd.”

(Ps 133)



Teunis Jan Versteeg

“Ons resten geloof, hoop en 

liefde, deze drie, maar de grootste 

daarvan is de liefde. Jaag de 

liefde na en streef naar de gaven 

van de Geest.”

(1 Kor 13: 13  – 14: 1a)



Hendrik Jacob IJdo

“Aan Hem die door de kracht die in ons 

werkt bij machte is oneindig veel meer te 

doen dan wij vragen of denken, aan Hem 

komt de eer toe, in de kerk en in Christus 

Jezus, tot in alle generaties, tot in alle 

eeuwigheid. Amen.”

(Ef 3: 20)



VRAAG AAN DE GEMEENTE :

(Staand)

Gemeente,  onze zusters en broeders die 

zojuist bevestigd zijn in hun ambt, zijn een 

geschenk van God aan ons als gemeente. 

Wilt u hen in uw midden ontvangen, hen 

respecteren in hun ambt, en hen omringen 

met uw gebeden?

ANTWOORD: Ja, dat willen wij.



Psalm 134 : 3
(Indien mogelijk 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



Inzameling van de gaven

De collecte in de dienst is voor

het college van Kerkrentmeesters met bestemming:

- Algemene doelen

De collecte bij de uitgang is voor de Diaconie met 

bestemming :

- 40-dagentijd
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.



HH 472 – Ga nu heen in vrede

1. Ga nu heen in vrede, 

ga en maak het waar.

Wat wij hier beleden 

samen met elkaar.

Aan uw daag’lijks leven, 

uw gezin, uw werk.

Wilt u daaraan geven, 

daar bent u Gods kerk.

Ga nu heen in vrede, 

ga en maak het waar.



HH 472 – Ga nu heen in vrede

2. Ga nu heen in vrede, 

ga en maak het waar,

wat wij hier beleden 

samen met elkaar.

Neem van hieruit vrede, 

vrede mee naar huis,

dan is vanaf heden 

Christus bij u thuis.

Ga nu heen in vrede, 

ga en maak het waar.



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 kerkzaal  

voor een luisterend oor en/of een gebed.

Vanmiddag om  17:00 uur  gaat voor

Ds. E. Agterhuis, Heinenoord

U bent nu van harte welkom in de 
Voorhof voor koffie, thee en limonade 
en kunt daar straks of nu in de kerk 

de ambtsdrager feliciteren 


