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  Voorgangers : Ds. G. v/d Pol, Malawi en 

       Ds. C.D. van Alphen 

  Organist  : Erik Olislagers 



Welkom 

 Afkondigingen  door Ouderling 

Constant Barendregt 

 

 

 

 

Voor verdere bijzonderheden  

verwijzen wij u naar de weekbrief.  

 

 

 



Stil gebed 

 

 

De gemeente gaat (indien mogelijk) staan. 



Gezang 313: 1, 4 en 5 

  

 1  Zonne der gerechtigheid, 

    ga ons op in deze tijd, 

    opdat al wat leeft de dag 

    in uw kerk aanschouwen mag. 

    Erbarm U, Heer. 
 

 



Gezang 313: 1, 4 en 5 

  

 4  Open overal de poort, 

    Heer, voor uw voortvarend woord, 

    win elk volk met stille kracht 

    voor uw rijk, - verdrijf de nacht! 

   Erbarm U, Heer. 
 

 



Gezang 313: 1, 4 en 5 

  

 5  Geef geloof aan wie Gij zendt, 

    hoop en liefde, dat op 't eind 

    wat met tranen werd gezaaid 

    met gejuich mag zijn gemaaid. 

    Erbarm U, Heer. 
 

 



Votum en groet 

 

 

 

  

 

Na het votum en de groet  

gaat de gemeente weer zitten.  

 

 

 



Psalm 67: 1 en 2  

  

1 God zij ons gunstig en genadig. 

   Hij schenke ons 't gezegend licht 

   dat overvloedig en gestadig 

   straalt van zijn heilig aangezicht: 

   opdat hier op aarde elk uw weg aanvaarde 

   en tot U zich wend', 

   zo, dat allerwegen ieder volk de zegen 

   van uw heil erkent. 
 

 



Psalm 67: 1 en 2  

  

2 De volken zullen U belijden, 

   o God, U loven al te zaam! 

   De landen zullen zich verblijden 

   en juichen over uwen naam. 

   Volken zult Gij rechten, hun geding beslechten 

   in gerechtigheid, 

   volken op deez' aarde, die uw arm vergaarde, 

   die Gij veilig leidt. 

 
 

 



Schuldbelijdenis 

 

Genadeverkondiging 



Lezing van het gebod 



ELB 382: 1 en 2 

  

 1  Heer, uw licht en uw liefde schijnen, 

  waar U bent zal de nacht verdwijnen. 

  Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons. 

  Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons. 

  Schijn in mij, schijn door mij! 
 

 



ELB 382: 1 en 2 

  

Kom, Jezus, kom, vul dit  

land met uw heerlijkheid. 

Kom heil’ge Geest, stort op ons uw vuur. 

Zend uw rivier, laat uw  

heil heel de aard’ vervullen. 

Spreek, Heer, uw woord dat het  

licht overwint. 
 

 



ELB 382: 1 en 2 

  

2  Heer, ‘k wil komen in uw nabijheid. 

  Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. 

  Door het bloed mag ik U toebehoren. 

  Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. 

  Schijn in mij, schijn door mij. 
 

 



ELB 382: 1 en 2 

  

Kom, Jezus, kom, vul dit  

land met uw heerlijkheid. 

Kom heil’ge Geest, stort op ons uw vuur. 

Zend uw rivier, laat uw  

heil heel de aard’ vervullen. 

Spreek, Heer, uw woord dat het  

licht overwint. 
 

 



Gebed  

om de opening van het Woord 

 



Moment met de kinderen 



ELB 459 Lees je bijbel  

1  Lees je bijbel, bid elke dag, 

  bid elke dag, bid elke dag. 

  Lees je bijbel, bid elke dag, 

  dat je groeien mag, 

  dat je groeien mag, 

  dat je groeien mag. 

  Lees je bijbel, bid elke dag, 

  dat je groeien mag.   

 



ELB 459 Lees je bijbel  

2  Read your bible, pray every day, 

  pray every day, pray every day. 

  Read your bible, pray every day, 

  if you want to grow, 

  if you want to grow, 

  if you want to grow. 

  Read your bible, pray every day, 

  if you want to grow.   

 



de kinderen mogen naar de 

kindernevendienst 



Schriftlezing  
Psalm 28 (HSV) 

1 Een psalm van David. 

Tot U roep ik, HEERE, mijn rots. 

Houd U niet doof voor mij! 

Want houdt U Zich stil voor mij, 

dan ben ik aan hen gelijk die in de kuil neerdalen. 

2 Hoor mijn luide smeekbeden, 

wanneer ik tot U roep, 

wanneer ik mijn handen ophef 

naar Uw binnenste heiligdom. 



Schriftlezing  
Psalm 28 (HSV) 

3 Ruk mij niet weg met de goddelozen 

en met allen die onrecht bedrijven, 

die van vrede spreken met hun naaste, 

terwijl er kwaad is in hun hart. 

4Geef hun loon naar wat zij doen 

en naar hun slechte daden, 

geef hun naar het werk van hun handen, 

vergeld hun naar wat zij verdienen. 

5Want zij letten niet 

op de daden van de HEERE, 



Schriftlezing  
Psalm 28 (HSV) 

en op het werk van Zijn handen; 

daarom zal Hij hen afbreken en niet opbouwen. 

6Geloofd zij de HEERE, 

want Hij heeft mijn luide smeekbeden gehoord. 

7De HEERE is mijn kracht en mijn schild; 

op Hem heeft mijn hart vertrouwd 

en ik ben geholpen. 

Daarom springt mijn hart op van vreugde 

en zal ik Hem met mijn lied loven. 



Schriftlezing  
Psalm 28 (HSV) 

8De HEERE is hun kracht, 

Hij is de kracht achter de overwinningen van Zijn 

gezalfde. 

9Verlos Uw volk en zegen Uw eigendom,  

weid hen en draag hen tot in eeuwigheid. 

 

 

 

 

 



Psalm 28: 3 en 4 

   

3  Omdat zij op het werk des Heren 

    niet letten, noch zijn daden eren, 

    zal Hij bespotten, wat zij spreken, 

    en wat zij bouwen zal Hij breken, 

    dat het tot stof wordt in de wind 

    en niemand meer hun standplaats vindt. 

 



Psalm 28: 3 en 4 

   

4  Geloofd zij God, die naar mijn woorden, 

    mijn smeken en mijn klagen hoorde. 

    Hij is mijn schild en mijn betrouwen, 

    een bolwerk voor wie op Hem bouwen! 

    Nu juicht mijn hart, nu juicht mijn stem 

    en met mijn loflied prijs ik Hem. 

 



Verkondiging 



ELB 203: 1(EN) en 1- 4 (NL) 

  

1  Amazing grace! How sweet the sound 

  That saved a wretch like me. 

  I once was lost, but now am found, 

  Was blind, but now I see. 

  



ELB 203: 1 en 1- 4 

 1  Genade, zo oneindig groot, 

   dat ik, die’t niet verdien, 

   het leven vond, want ik was dood 

   en blind, maar nu kan ’k zien. 

 

 2  Genade, die mij heeft geleerd 

   te vrezen voor het kwaad. 

   Maar ook, als ik mij tot Hem keer, 

   dat God mij nooit verlaat. 



ELB 203: 1 en 1- 4 

3  Want Jezus droeg mijn zondelast 

   en tranen aan het kruis. 

   Hij houdt mij door genade vast 

   en brengt mij veilig thuis. 

 

4  Als ik daar in zijn heerlijkheid 

   mag stralen als de zon, 

   dan prijs ik Hem in eeuwigheid 

   dat ik genade vond. 



Kindernevendienst 

  

 

 

De kinderen komen terug in de dienst. 

 

 



Dankgebed en Voorbede 

 

Stil Gebed 

 

Gezamenlijk Onze Vader 

 

 

 



Inzameling van de gaven  

 • De collecte in deze dienst is bestemd voor  

 het College van kerkrentmeesters 

Licenties Kerkmuziek 
 

• De collecte bij de uitgang is bestemd voor  

 het College van Diakenen 

Zendingswerk Gert en Rieneke v/d Pol 

 

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

Direct na deze dienst zijn 2 leden van het nazorgteam  

beschikbaar voor een luisterend oor en/of gebed voor u. 

 

  

   

   

  

   

  



Gezang 305: 1 en 2 
(indien mogelijk staande) 

 1 Waar God de Heer zijn schreden zet 

    daar wordt de mens, van dwang gered, 

    weer in het licht geheven. 

    Als 's Heren woord weerklinkt met macht 

    wordt aan het volk dat Hem verwacht 

    de ware troost gegeven. 



Gezang 305: 1 en 2 
(indien mogelijk staande) 

   Zijn Geest weerstaat de valse schijn 

   en schrijft in harten het geheim 

   van 's Vaders grote daden. 

   Zo leven wij om Christus' wil 

   te allen tijd gerust en stil 

   alleen van zijn genade. 

   

  

    



Gezang 305: 1 en 2 
(indien mogelijk staande) 

2 O Heer, uw onweerstaanbaar woord 

   drijft rusteloos de eeuwen voort 

   wat mensen ook verzinnen. 

   En waar de weg onvindbaar scheen 

   mochten wij door geloof alleen 

   de tocht opnieuw beginnen. 

    



Gezang 305: 1 en 2 
(indien mogelijk staande) 

   Gij hebt de vaderen bevrijd 

   en uit het diensthuis uitgeleid 

   naar 't land van melk en honing. 

   Hervorm, herschep ook ons geslacht, 

   opdat het door de wereldnacht 

   de weg vindt naar uw woning. 



Zegen  
 

 

 

met gezongen Amen 



Gezegende Zondag 
 

In de avonddienst, welke begint om 18.00 uur 

gaat voor: 

Ds. W. Geuze uit ‘s Gravendeel 
 

Deze dienst is na te beluisteren op www.kerknumansdorp.nl 

U bent nu van harte uitgenodigd om met elkaar een 

kopje koffie, thee of limonade te drinken in de Voorhof 

Er zijn 2 leden van het nazorgteam beschikbaar  

in de kerkzaal  voor u; voor een luisterend oor  

en/of een gebed. 


