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Welkom en mededelingen
De gemeente gaat indien mogelijk staan
Stil gebed
Zingen: Evangelische Liedbundel 299 : 1 en 3
Welk een vriend is onze Jezus,
die in onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht, dat ik door Hem
altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede,
dikwijls drukt ons zonde neer,
juist omdat wij ’t al niet brengen
in ’t gebed tot onze Heer.
Leidt de weg soms door verzoeking,
dat ons hart in ’t strijduur beeft,
gaan wij dan met al ons strijden,
tot Hem die verlossing geeft.
Kan een vriend ooit trouwer wezen
dan Hij, die ons lijden draagt?
Jezus biedt ons aan genezing;
Hij alleen is ’t, die ons schraagt.
Bemoediging en groet
De gemeente gaat zitten
Zingen: Psalm 139 : 1, 2 en 9
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.
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Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.
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.
De gemeente gaat indien mogelijk staan
Geloofsbelijdenis van Nicea
Zingen: Gezang 297: 1 en 2
Toch overwint eens de genade,
en maakt een einde aan de nacht.
Dan onderwerpt de Heer het kwade,
dan is de strijd des doods volbracht.
De wereld treedt in 's Vaders licht,
verheerlijkt voor zijn aangezicht.
O welk een vreugde zal het wezen,
als Hem elk volk is toegedaan;
uit aard' en hemel opgerezen
vangt dan het nieuwe loflied aan.
Als ieder voor de Heer zich buigt
en aller stem Gods lof getuigt.
De gemeente gaat zitten
Gebed
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Moment met de kinderen
Zingen kinderlied: Hemelhoog 121: 2, 4, 5 en 6 met refrein
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,de hemel en de aarde.
Nu ben je soms nog alleen. Nu moet je soms nog huilen.
En als je weg wilt schuilen kun je haast nergens heen.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.
Daar is geen zon en geen maan, daar zal God ons verlichten.
Daar zullen alle gezichten, vol van Zijn heerlijkheid staan.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.
Daar is geen dorst of verdriet. Daar zal God ons omgeven.
Daar is gelukkig leven en het eindigt niet.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.
Zing voor de eeuwige dag. Zing voor zijn komst en zeg Amen.
Zing voor de Heer die ons samen daar al van eeuwigheid zag.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.
De kinderen van de onderbouw / jongste groepen gaan naar de
kindernevendienst
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Bijbellezing: Matteüs 11: 25 - 30 (NBV)
1125In die tijd zei Jezus ook: ‘Ik loof u, Vader, Heer van hemel en
aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen
verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt
onthuld. 26Ja, Vader, zo hebt u het gewild. 27Alles is mij
toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie
de Zoon is, en wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon, en
iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren. 28Kom naar mij, jullie
die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust
geven. 29Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben
zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust
vinden, 30want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’
Zingen: Evangelische Liedbundel 223: 1, 3 en 5
Ga niet alleen door ’t leven,
die last is u te zwaar.
Laat Eén u sterkte geven,
ga tot uw Middelaar!
Daar is zoveel te klagen,
daar is zoveel geween.
en zoveel leed te dragen,
Ga niet alleen.
En zoveel leed te dragen.
Ga niet alleen.
O armen, droeven, blinden,
de hoofden opgericht!
Laat u door Jezus vinden,
zijn last is zacht en licht.
Daar is zoveel te dragen,
daar is zoveel geween.
Ach, wil dan niet vertragen!
Naar Jezus heen!
Ach, wil dan niet vertragen!
Naar Jezus heen!
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En dan, als ’t leed der aarde
voor immer is gedaan;
als in des hemels gaarde
uw blijde voeten staan,
dan ziet g’in ’t zalig Eden
slechts zaal’gen om u heen;
dan prijst g’in eeuwigheden
uw Heer alleen!
Dan prijst g’in eeuwigheden
uw Heer alleen!
Prediking n.a.v. Matteüs 11: 25-30 (NBV)
Thema: Jezus geeft rust
Meditatief orgelspel
Zingen: Psalm 116: 1 en 3
God heb ik lief, want die getrouwe Heer
nam, toen ik riep, met toegenegen oren
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen
en levenslang ben ik niet eenzaam meer.
Hij is goedgunstig in gerechtigheid,
Hij wil zich altijd over ons ontfermen.
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen.
Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd.
De kinderen komen terug van de kindernevendienst
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Herdenking van de overleden gemeenteleden
De gemeente gaat indien mogelijk staan
Wij luisteren naar de namen van de geliefden die ons zijn
voorgegaan (1)

Adriana Hermina Stolk - Weijers
Abraham Bos
Cornelia Verschoor
Hermina Kornelia de Jong - Viskil
Hendrik Reijerkerk
Cornelia Maartje Knoot - Havelaar
Cornelis Anthonie Barendregt

10-12-2017
15-12-2017
25-12-2017
13-1-2018
12-2-2018
12-2-2018
28-2-2018

91
72
92
80
93
83
79

jaar.
jaar.
jaar.
jaar.
jaar.
jaar.
jaar.

Zingen: Hemelhoog 460: 2 met refrein
Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
Ik ben, die Ik ben’ is Uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
Wij luisteren naar de namen van de geliefden die ons zijn
voorgegaan (2)

Cornelia Jannetje Bons - den Broeder
Adriaan Leendert Groeneweg
Jan 't Hooft
Jennie Nellie van Kralingen - de Jong
Leentje Speelman - Vos
Maria Maaten - Benne
Pieter van Roon
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8-3-2018 95 jaar.
8-5-2018 83 jaar.
8-6-2018 83 jaar.
16-6-2018 68 jaar.
26-6-2018 102 jaar.
29-6-2018 94 jaar.
3-8-2018 72 jaar.

Zingen: Hemelhoog 460: 3 met refrein
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
Ik ben, die Ik ben’ is Uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
Wij luisteren naar de namen van de geliefden die ons zijn
voorgegaan (3)

Hendrik Kornelis Knoot
Geertrui Speksnijder - van der Ree
Elizabeth 't Jong - 't Jong
Jan Louis Jobse
Hendrika Prooij - van der Ree
Nicolaas Leonardus den Boef
Dingeman van Leenen

15-8-2018
26-8-2018
30-8-2018
2-9-2018
9-9-2018
12-9-2018
11-11-2018

Zingen: Hemelhoog 460: 4 met refrein
O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.
Ik ben, die Ik ben’ is Uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
Moment van stilte
Bijbeltekst ter bemoediging: Openbaring 7: 15 – 17 (NBV)
De gemeente gaat zitten
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84
72
89
84
92
80
89

jaar.
jaar.
jaar.
jaar.
jaar.
jaar.
jaar.

Muzikaal intermezzo op piano
Gebeden
Dankgebed
Voorbeden
Stil gebed
Onze Vader (gezamenlijk)
Collecte
De collecte in de dienst is bestemd voor het College van
Kerkrentmeesters met bestemming: Onderhoud Gebouwen.
De collecte bij de uitgang is bestemd voor het College van
Kerkrentmeesters met bestemming: Instandhouding erediensten.
De jongste kinderen komen tijdens de collecte terug van de oppas
De gemeente gaat indien mogelijk staan
Zingen: Nieuw Liedboek 416: 1, 2 en 4
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Zegen, beantwoord met gezongen Amen
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U wordt van harte uitgenodigd om elkaar te ontmoeten
bij een kopje koffie of thee in ‘de Voorhof’

Wij wensen u allen veel sterkte en Gods liefderijke nabijheid

Direct na deze dienst zijn 2 leden van het nazorgteam beschikbaar
bij de ronde banken voor een luisterend oor en/of gebed

Deze dienst is terug te luisteren via www.kerknumansdorp.nl
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Contactgegevens:
Ds. C.D. van Alphen
Telefoon: 0186 - 684505
E-mail: coen.van.alphen@hervormdnumansdorp.nl
Ds. J.H. den Braber
Telefoon: 0168 - 402205
E-mail: jan.den.braber@hervormdnumansdorp.nl
Website : www.kerknumansdorp.nl
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