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De bovenbouw van de kindernevendienst blijft in de kerk 



Welkom 

 

Mededelingen door  

diaken Corrie Dijksman-Snel  

 

 Voor verdere bijzonderheden wordt 

verwezen naar de weekbrief.  

 

 

 



Stil gebed (staande) 



Psalm 93 vers 1 en 2 (staande) 

 1.   

De Heer is Koning, Hij regeert altijd,  

omgord met macht, bekleed met majesteit.  

Hij grondvest d' aarde,  

 houdt haar vast in stand.  

Onwrikbaar staat het bouwwerk van zijn hand.   

     



Psalm 93 vers 1 en 2 (staande) 

 2.   

Uw troon staat van de aanvang af gesteld  

op vaste pijlers in het oergeweld.  

Rivieren slaan, rivieren slaan, o Heer,  

het water stijgt, het water stijgt steeds meer.  

  

     



Bemoediging en groet (staande) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na de bemoediging en groet gaat  

de gemeente weer zitten.  



Psalm 93 vers 3 en 4 

3.   

Geweldiger dan water en dan wind  

is in de hoogte God die overwint.  

Geweldig is de Here die zijn voet  

plant op de nek van deze watervloed.  

     



Psalm 93 vers 3 en 4 

4.   

Uw macht is groot,  

 uw trouw zal nooit vergaan,  

al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan.  

Tot sieraad is uw hoge heiligheid  

en in die glans trotseert uw huis de tijd.  

     



Gebed (verootmoediging) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Psalm 1 vers 1 en 2 

 1.  

 Gezegend hij, die in der bozen raad  

 niet wandelt, noch met goddelozen gaat,  

 noch zich met spotters  

 in de kring laat noden,  

 waar ieder lacht met God en zijn geboden,  

 maar die aan 's Heren wet  

 zijn vreugde heeft  

 en dag en nacht met zijn geboden leeft.  



Psalm 1 vers 1 en 2 

 2.  

 Hij is een groene boom die staat gepland  

 waar waterbeken vloeien door het land.  

 Zijn loof behoeft de droogte niet te duchten,  

 te goeder tijd geeft hij zijn rijpe vruchten  

 Gezegend die zich aan Gods wetten voedt:  

 het gaat hem wel in alles wat hij doet.  



Woorden voor het leven 
Deuteronomium 30 : 1-6 (NBV) 

1Wanneer alles werkelijkheid is geworden wat 

ik u beschreven heb, zegeningen en 

vervloekingen, en wanneer u ten slotte, door 

de HEER, uw God, uiteengejaagd en 

verstrooid onder alle volken, daar lering uit 

getrokken hebt 2en samen met uw kinderen 

naar de HEER, uw God, terugkeert en hem 

weer met hart en ziel gaat gehoorzamen – 

daartoe heb ik u vandaag aangespoord –,  



Woorden voor het leven 
Deuteronomium 30 : 1-6 (NBV) 

3dan zal de HEER, uw God, in uw lot een keer 

brengen: hij zal zich over u ontfermen en u, na 

u eerst verstrooid te hebben, weer uit al die 

landen bijeenbrengen. 4Zelfs al zijn sommigen 

verbannen naar het eind van de wereld, de 

HEER, uw God, zal u terughalen en weer bij 

elkaar brengen. 5Hij zal u terugbrengen naar 

het land dat uw voorouders ooit bezaten en het 

u weer in bezit geven.  



Woorden voor het leven 
Deuteronomium 30 : 1-6 (NBV) 

Hij zal u meer nog dan uw voorouders zegenen 

en in aantal doen toenemen. 6De HEER, uw 

God, zal uw hart besnijden en ook dat van uw 

nakomelingen, zodat u hem weer met hart en 

ziel zult liefhebben en in leven zult blijven. 



Woorden voor het leven 
Deuteronomium 30 : 17-20 (NBV) 

17Maar als u hem de rug toekeert en weigert te 

luisteren, als u zich ertoe laat verleiden neer te 

knielen voor andere goden en die te vereren, 
18dan zeg ik u op voorhand dat u te gronde zult 

gaan. Uw verblijf aan de overkant van de 

Jordaan, in het land dat u in bezit zult nemen, 

zal dan van korte duur zijn. 19Ik roep vandaag 

hemel en aarde als getuigen op: u staat voor 

de keuze tussen leven en dood, tussen zegen 

en vloek.  



Woorden voor het leven 
Deuteronomium 30 : 17-20 (NBV) 

Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en 

die van uw nakomelingen, 20door de HEER, uw 

God, lief te hebben, hem te gehoorzamen en 

hem toegedaan te blijven. Dan zult u lang 

blijven wonen in het land dat hij uw voorouders 

Abraham, Isaak en Jakob onder ede heeft 

beloofd.’ 



Gezang 7 vers 1 en 4 

 1.  

 Het woord dat u ten leven riep  

 is niet te hoog, is niet te diep  

 voor mensen die 't zo traag beamen.  

 Het is een teken in uw hand,  

 een licht dat in uw ogen brandt.  

 Het roept u dag aan dag bij name.  

 



Gezang 7 vers 1 en 4 

 4.  

 Het woord van liefde, vrede en recht  

 is in uw eigen mond gelegd,  

 is in uw eigen hart geschreven.  

 Rondom u klinkt de stem van God:  

 vrijspraak, vertroosting en gebod,  

 vlak voor u ligt de weg ten leven.  

 



Gebed om de opening  

van het Woord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELB 124 vers 2 en 3 

2. 



ELB 124 vers 2 en 3 

3. 



Kindernevendienst 

  

De kinderen van de onderbouw  

gaan tijdens het naspel 

 naar de kindernevendienst. 

 

 

 



Schriftlezing (NBV):  

Matteüs 25 : 1 - 13 
1Dan zal het met het koninkrijk van de hemel 

zijn als met tien meisjes die hun olielampen 

hadden gepakt en eropuit trokken, de 

bruidegom tegemoet. 2Vijf van hen waren 

dwaas, de andere vijf waren wijs. 3De dwaze 

meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar 

geen extra olie. 4De wijze meisjes hadden 

behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich.  



Schriftlezing (NBV):  

Matteüs 25 : 1 - 13 
5Omdat de bruidegom op zich liet wachten, 

werden ze allemaal slaperig en dommelden ze 

in. 6Midden in de nacht klonk er luid geroep: 

“Daar is de bruidegom! Kom, ga hem 

tegemoet.” 7Dat wekte de meisjes en ze 

brachten hun olielampen in orde. 8De dwaze 

meisjes zeiden tegen de wijze: “Geef ons wat 

van jullie olie, want onze lampen gaan al uit.” 
9De wijze meisjes antwoordden: “Nee, straks is 

er nog te weinig voor ons en jullie samen.  



Schriftlezing (NBV):  

Matteüs 25 : 1 - 13 
Zoek liever een verkoper en koop zelf olie.” 

10Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de 

bruidegom, en zij die klaarstonden gingen met 

hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, 

waarna de deur gesloten werd. 11Enige tijd 

later kwamen ook de andere meisjes. Ze 

riepen: “Heer, heer, laat ons binnen!” 12Maar 

hij antwoordde: “Ik ken jullie werkelijk niet.” 

13Wees dus waakzaam, want jullie weten niet 

op welke dag en op welk tijdstip hij komt. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Verkondiging 
 

 

 

 



Gezang 326 vers 3 

 3. De geesten onderscheiden,  

  gaf God ons als gebod;  

  wie 't woord der waarheid mijden,  

  weerstaan het rijk van God.  

  Hoe bouwen zij op zand!  

  Straks zal hun huis bezwijken,  

  't houdt in de storm geen stand.  

  Dan zal aan ieder blijken  

  der dwazen onverstand.    

  



Kindernevendienst 

 De kinderen komen tijdens het naspel 

terug van de kindernevendienst. 

 

 

 



Bericht van overlijden 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voorbede – Stilte – Onze Vader 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

kerkrentmeesters met bestemming kerkdienst gemist. 

 

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. 

 



Gezang 476 vers 5 (staande) 

 5.Levensvorst, U loven de geslachten, 

    en tot uw verborgen tijd 

    blijft de bruid uw wederkomst verwachten, 

    't einde van haar bange strijd. 

    Houd haar waakzaam; doe haar, 

  't hoofd geheven, 

    uit die hoge heilsverwachting leven, 

    tot zij op de jongste dag, 

    met U triumferen mag      



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 18:00 uur gaat  

dhr. R. Antes uit Ridderkerk voor in deze kerk. 

U bent nu van harte welkom 
in de Voorhof  

voor koffie, thee en limonade 
en om elkaar te ontmoeten 


