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Voorganger       : Ds. J.W. van den Bosch 

Organist        : Paul Rotscheid 



Welkom 

 

Mededelingen door ouderling 

Constant Barendregt 

 

 Voor verdere bijzonderheden wordt 

verwezen naar de weekbrief.  

 

 

 



Stil gebed 

 

 

De gemeente gaat (indien mogelijk) staan. 



Gezang 182 vers 1 

   

  Jezus, leven van ons leven, 

 Jezus, dood van onze dood, 

 Gij hebt U voor ons gegeven, 

 Gij neemt op U angst en nood, 

 Gij moet sterven aan uw lijden 

 om ons leven te bevrijden. 

 Duizend, duizendmaal, o Heer, 

 zij U daarvoor dank en eer.  

 

 

 



Votum en groet 

 

 

 

 (Na het votum en de groet gaat de gemeente 

weer zitten).  

 

 

 



Gezang 182 vers 6 

   

  Dank zij U, o Heer des levens, 

 die de dood zijt doorgegaan,  

 die Uzelf ons hebt gegeven 

 ons in alles bijgestaan, 

 dank voor wat Gij hebt geleden, 

 in uw kruis is onze vrede. 

 Voor uw angst en diepe pijn 

 wil ik eeuwig dankbaar zijn.  

 

 

 



Wetslezing 
 



Psalm 119 vers 1 en 2 

 

1.  Welzalig wie de rechte wegen gaan, 

 wie in de regels van Gods wijsheid treden. 

 Zalig wie zijn getuigenis verstaan, 

 van ganser harte zoeken naar zijn vrede. 

 Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan. 

 De weg der zondaars wordt door hen gemeden. 

 

 



Psalm 119 vers 1 en 2 

 

2.  Gij hebt ons hart uw orde opgelegd, 

 opdat wij die met ijver onderhouden. 

 Ach, ging ik toch de wegen van uw recht, 

 dan stond ik niet beschaamd, als ik vertrouwde 

 op wat Gij in uw liefde tot mij zegt, 

 als ik de schoonheid van uw wet aanschouwde. 

 

 



 

 

 

 

Gebed om de opening  

van het Woord en verlichting 

met de Heilige Geest  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kindernevendienst 

  

De kinderen gaan 

 naar de kindernevendienst. 

 

 

 



Schriftlezing (NBV) 

2 Korinthe 4 : 16 – 18 

16Daarom verzaken wij onze plicht niet. Ook al 

gaat ons uiterlijke bestaan verloren, ons 

innerlijke bestaan wordt van dag tot dag 

vernieuwd. 17De geringe last die we tijdelijk te 

dragen hebben, brengt ons een eeuwige 

luister, die alles omvat en alles overtreft. 18Wij 

richten ons niet op de zichtbare dingen maar 

op de onzichtbare, want de zichtbare dingen 

zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig. 



Schriftlezing (NBV) 

2 Korinthe 12 : 7 – 10 

7niet op grond van de uitzonderlijke 

openbaringen die ik heb gekregen. Om te 

verhinderen dat ik mezelf zou verheffen, werd 

mij een doorn in het vlees gestoken: ik word 

gekweld door een engel van Satan. 8Ik heb de 

Heer driemaal gesmeekt mij van hem te 

bevrijden, 9maar hij zei: ‘Je hebt niet meer dan 

mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar 

in zwakheid.’ Dus laat ik mij veel liever 

voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht 

van Christus in mij zichtbaar wordt.  



Schriftlezing (NBV) 

2 Korinthe 12 : 7 – 10 

10Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik 

vreugde in mijn zwakheid: in beledigingen, 

nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid 

ben ik sterk. 



Schriftlezing (NBV) 

1 Petrus 1 : 5 - 7 

4-5Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd 

omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijke, 

ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding 

tegemoet, die aan het einde van de tijd zeker 

geopenbaard zal worden. 6Verheug u hierover, ook al 

moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei 

beproevingen verduren. 7Zo kan de echtheid blijken 

van uw geloof – zoveel kostbaarder dan vergankelijk 

goud, dat toch ook in het vuur wordt getoetst – en zo 

verwerft u lof, eer en roem wanneer Jezus Christus 

zich zal openbaren. 





Psalm 130 vers 1 en 3 
 

Uit diepten van ellende  

roep ik tot U, o Heer. 

Gij kunt verlossing zenden,  

ik werp voor U mij neer. 

O Laat uw oor zich neigen  

tot mij, tot mijn gebed. 

Laat mij gehoor verkrijgen,  

red mij, o Here, red! 

 

1. 



Psalm 130 vers 1 en 3 
 

Ik heb mijn hoop gevestigd  

op God de Heer die hoort. 

Mijn hart, hoezeer onrustig  

wacht zijn verlossend woord. 

Nog meer dan in de nachten 

wachters het morgenlicht, 

blijf ik, o Heer, verwachten  

uw lichtend aangezicht. 

3. 





  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Verkondiging 

 
 
 

 

 

 





ELB 118 vers 1 en 4 

1. 

Hij kwam bij ons, heel gewoon, 

de Zoon van God als mensenzoon. 

Hij diende ons als een Knecht 

en heeft Zijn leven afgelegd. 

 

Zie onze God, de Koning-knecht, 

Hij heeft Zijn leven afgelegd. 

Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag, 

gedragen door Zijn liefd' en kracht. 

 

 



4. 

Wij willen worden als Hij.  

Elkanders lasten dragen wij. 

Wie is er ned'rig en klein? 

Die zal bij ons de grootste zijn. 

 

Zie onze God, de Koning-knecht, 

Hij heeft Zijn leven afgelegd. 

Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag, 

gedragen door Zijn liefd' en kracht. 

 

ELB 118 vers 1 en 4 



Kindernevendienst 

 De kinderen komen tijdens het naspel 

terug van de kindernevendienst. 

 

 

 



 

 

 

 

Dankzegging en voorbeden 

 

 

 

 

 
 



Inzameling van de gaven  

 

 
De collecte in deze dienst is bestemd voor  

het College van Kerkrentmeesters: 

Onderhoud gebouwen 

 

De collecte bij de uitgang is bestemd voor  

de Diaconie: 

GZB (zie weekbrief) 
 

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. 

 

  

   

   

  

   

  



Psalm 150 (staande) 

1.  

 

Looft God, looft Hem overal. 

Looft de Koning van 't heelal 

om zijn wonderbare macht, 

om de heerlijkheid en kracht 

van zijn naam en eeuwig wezen. 

Looft de daden, groot en goed, 

die Hij triomferend doet. 

Hem zij eer, Hij zij geprezen. 



Zegen 

  

             Met gezongen amen 

 

  

 



Gezegende zondag! 
 

Om 18:00 uur gaat voor:  

Ds. J.A. Berkheij uit Woerden 
 

 

 

 

 

 

    Nu is er gelegenheid  

    om elkaar te ontmoeten  

    in de Voorhof! 

 

 
 

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

 

Er zijn 2 leden van het nazorgteam beschikbaar in de kerkzaal  voor 
een luisterend oor en /of een gebed voor u. 
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