
Ochtenddienst

26 januari 2020

Voorganger : Ds. T. Wegman - Zeist

Organist : Paul Rotscheid

De bovenbouw van de kindernevendienst 

blijft deze dienst in de kerk.



Welkom

Mededelingen door 

Jeugdouderling Elly Korbijn

Voor verdere bijzonderheden wordt 

verwezen naar de weekbrief.



Stil gebed (staande)



Psalm 139 vers 1, 9 en 10 (staande)

1.

HEER, die mij ziet zoals ik ben,

dieper dan ik mijzelf ooit ken,

kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,

Gij volgt mij waar ik zit of sta.

Wat mij ten diepste houdt bewogen,

't ligt alles open voor uw ogen.



Psalm 139 vers 1, 9 en 10 (staande)

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.



Psalm 139 vers 1, 9 en 10 (staande)

10.

O God, hoe diep verwonderd ga

ik uw volmaakte wijsheid na.

Hoe schoon is alles wat Gij doet.

Hoe kostelijk in overvloed

zijn uw onpeilbare gedachten,

ik overdenk die al mijn nachten.



Votum en groet (staande)

Na de votum en groet gaat 

de gemeente weer zitten. 



Gezang 20 vers 1, 2 en 6

1.

Laat ons nu vrolijk zingen!

komt, heft uw liedren aan

voor Hem, wie alle dingen

altijd ten dienste staan.

Ik wil de Heer daarboven

lofprijzen hier op aard,

ja, Hem van harte loven,

die veilig mij bewaart.



Gezang 20 vers 1, 2 en 6

2.

Hoe goed is 't hun die bouwen

op Isrels vaste rots,

hun die zich toevertrouwen

de trouwe handen Gods.

Zij hebben 't heil verkregen,

de allerschoonste schat;

God leidt hen op zijn wegen,

hun voet wordt moe nog mat.



Gezang 20 vers 1, 2 en 6

6.

Hij is het licht der blinden,

der zwakken steun en staf.

Die zich in rouw bevinden,

neemt Hij de droefheid af.

Maar allen die Hem haten,

hun wegen maakt Hij krom;

wat zij in trots bezaten,

keert Hij in gramschap om.



Gebodslezing (NBV): 

Efeze 4 : 21c-32 
21En Door Jezus wordt duidelijk 22dat u uw 

vroegere levenswandel moet opgeven en de 

oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke 

begeerten, moet afleggen, 23dat uw geest en 

uw denken voortdurend vernieuwd moeten 

worden 24en dat u de nieuwe mens moet 

aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in 

waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid.
25Leg daarom de leugen af en spreek de 

waarheid tegen elkaar, want wij zijn elkaars 

ledematen. 



Gebodslezing (NBV): 

Efeze 4 : 21c-32
26Als u boos wordt, zondig dan niet: laat de zon 

niet ondergaan over uw boosheid, 27geef de 

duivel geen kans. 28Laat wie steelt niet meer 

stelen, maar eerlijk de kost verdienen door zelf 

hard te werken om iets weg te kunnen geven 

aan wie het nodig heeft. 29Laat geen vuile taal 

over uw lippen komen, maar alleen goede en 

waar nodig opbouwende woorden, die 

goeddoen aan wie ze hoort. 



Gebodslezing (NBV): 

Efeze 4 : 21c-32 
30Maak Gods heilige Geest niet bedroefd, want 

hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor 

de dag van de verlossing. 31Laat alle wrok en 

drift en boosheid varen, alle geschreeuw en 

gevloek, en alle kwaadaardigheid. 32Wees 

goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef 

elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.



Hemelhoog 23 vers 1, 3 en 5

1.

Wat hou ik van uw huis, 

HEER van de hemelse legers. 

Ik kan zo sterk verlangen naar 

de binnenpleinen van de HEER. 

Diep in mijn lijf is zo'n  heimwee, 

zo'n blijvende schreeuw 

om de levende God.



Hemelhoog 23 vers 1, 3 en 5

3.

Gelukkig wie naar U

vol van verlangen op weg zijn,

zelfs in het dorre bomendal

zien zij een bron en regenval,

gaan ze van zegen tot zegen,    

naar God die verschijnt 

in zijn heilige stad.



Hemelhoog 23 vers 1, 3 en 5

5.

De HEER beveiligt ons,

eer en geluk zal Hij geven,    

Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd     

aan mensen, eerlijk onderweg.  

HEER van de hemelse legers,

gelukkig zijn zij 

die vertrouwen op U.

Wat hou ik van uw huis.



Lezing 1e deel 

Avondmaalsformulier



Gebed om de opening van het 

Woord en verlichting met de 

Heilige Geest



Opwekking kids 112



Opwekking kids 112



Opwekking kids 112



Kindernevendienst

De kinderen van de onder- en middenbouw gaan 

naar de kindernevendienst.

De bovenbouw blijft in de kerk.



Schriftlezing (NBV): 

Markus 10 : 46-52 
46Ze kwamen in Jericho. Toen hij met zijn 

leerlingen en gevolgd door een grote menigte 

weer uit Jericho vertrok, zat daar een blinde 

bedelaar langs de weg, een zekere Bartimeüs, 

de zoon van Timeüs. 47Toen hij hoorde dat 

Jezus uit Nazaret voorbijkwam, begon hij te 

schreeuwen: ‘Zoon van David, Jezus, heb 

medelijden met mij!’ 48De omstanders 

snauwden hem toe dat hij zijn mond moest 

houden, maar hij schreeuwde des te harder:



Schriftlezing (NBV): 

Markus 10 : 46-52 
‘Zoon van David, heb medelijden met mij!’ 
49Jezus bleef staan en zei: ‘Roep hem.’ Ze 

riepen de blinde en zeiden tegen hem: ‘Houd 

moed, sta op, hij roept u.’ 50Hij gooide zijn 

mantel af, sprong op en ging naar Jezus. 
51Jezus vroeg hem: ‘Wat wilt u dat ik voor u 

doe?’ De blinde antwoordde: ‘Rabboeni, zorg 

dat ik weer kan zien.’ 52Jezus zei tegen hem: 

‘Ga heen, uw geloof heeft u gered.’ En meteen 

kon hij weer zien en hij volgde hem op zijn 

weg.



Gezang 323 vers 4, 5 en 6

4.

Koning in de hemel, kon ik U maar prijzen,

U volkomen eer bewijzen.

Kon ik als een engel eeuwig opgetogen

naar U zien met eigen ogen.

Laat mij nu reeds aan U

alles mogen geven,

lieve God, mijn leven.



Gezang 323 vers 4, 5 en 6

5.

Oorzaak aller dingen, 

houdt Gij ons omgeven,

adem van ons aardse leven.

Oeverloze diepte, wonderlijkste wonder,

zee ik ga in U ten onder.

Ik in U, laat mij nu

vallen in den blinde,

U slechts zien en vinden.



Gezang 323 vers 4, 5 en 6

6.Streel Gij met uw stralen, 

God van licht en leven,

mijn gezicht tot U geheven.

Evenals de bloemen 

voor het zonlicht buiten

zo gewillig zich ontsluiten,

zo laat Gij, zon van mij,

in uw licht mij groeien 

voor U openbloeien.



Verkondiging

n.a.v. Markus 10:52c: 

“En meteen kon hij weer zien en hij 
volgde hem op zijn weg.”

Thema: Licht in de ogen



Psalm 146 vers 1, 3 en 4

1. 

Zing, mijn ziel, voor God uw HERE,

zing die u het leven geeft.

Zing, mijn ziel, uw God ter ere,

zing voor Hem zolang gij leeft.

Ziel, gij zijt geboren tot

zingen voor den HEER uw God.



Psalm 146 vers 1, 3 en 4

3. 

Heil wien Jakobs God wil bijstaan,

heil die God ter hulpe riep.

Want zijn heil zal niet voorbijgaan,

God is trouw aan wat Hij schiep.

Wat in hemel, zee of aard

woont, is in zijn hand bewaard.



Psalm 146 vers 1, 3 en 4

4. 

Aan wie hongert geeft Hij spijze,

aan verdrukten recht gericht.

Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze,

blinden geeft Hij het gezicht.

Hij geeft den gebukten moed

en heeft lief wie zijn wil doet.



Kindernevendienst

De kinderen komen tijdens het naspel

terug van de kindernevendienst.



Dankzegging en voorbeden



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

kerkrentmeesters met bestemming Cathese en 

educatie.

De collecte bij de uitgang is voor de diaconie.

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.



Hemelhoog 562 vers 1 t/m 5 (staande)

1. 

Mijn Vader, dank u wel, 

dat U steeds bij mij bent,

Dat U al mijn gedachten en verlangens kent,

Dat U zo stil en rustig en begrijpend bent.

Mijn Vader, dank U wel.



Hemelhoog 562 vers 1 t/m 5 (staande)

2. 

Ik dank U dat Uw hand 

mij steeds behoudt en leidt,

Dat U mij wilt bewaren in de felste strijd,

Voor troost, die U mij geeft in onzekerheid

Mijn Vader, dank U wel



Hemelhoog 562 vers 1 t/m 5 (staande)

3. 

Ik dank U voor de diepe vrede en de rust

Voor vreugde en voor blijdschap 

en voor levenslust.

Ik dank u, dat U zelf nu heel mijn leven vult

Mijn Vader, dank U wel.



Hemelhoog 562 vers 1 t/m 5 (staande)

4. 

Mijn woorden schieten vaak 

zoveel tekort, o Heer

Wat U aan mij wilt geven, 

dat is toch veel meer.

‘k Ervaar Uw diepe rijkdom 

en geluk steeds meer,

Mijn Vader, dank U wel.



Hemelhoog 562 vers 1 t/m 5 (staande)

5. 

Daarom wil ik U danken, dat ik zingen kan,

Dat ik u met mijn stem toch altijd loven kan,

Dat ik U in dit lied van harte danken kan.

Mijn Vader, dank U wel.



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 

Dhr. C.H. Wesdorp uit Zoetermeer 

voor in deze kerk.

U bent nu van harte welkom 
in de Voorhof 

voor koffie, thee en limonade 
en om elkaar te ontmoeten


