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Welkom

Mededelingen door jeugdouderling 

Carin Paans - Verheuvel

Voor verdere bijzonderheden 

wordt verwezen naar de weekbrief. 



Stil gebed
Wij gaan (indien mogelijk) staan.



Psalmen voor Nu 84

Wat hou ik van uw huis

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.



Psalmen voor Nu 84

Wat hou ik van uw huis

Een vogel is er thuis,

HEER van de hemelse legers.

Een zwaluw voedt haar jongen op

bij u onder de pannen, God.

Wonen bij u is een zegen,

zo'n blijvende kans om te zingen voor u.



Psalmen voor Nu 84

Wat hou ik van uw huis

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.



Psalmen voor Nu 84

Wat hou ik van uw huis

Ach hoor en kijk naar mij,

HEER van de hemelse legers.

Ja liever één dag dichtbij u

dan duizend dagen zonder u.

Liever bij u aan de drempel

dan binnen te zijn in een duistere tent.



Psalmen voor Nu 84

Wat hou ik van uw huis

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.



Votum en groet

Na votum en groet gaan wij weer zitten



Gezang 14 vers 1 en 2

1. De Heer is mijn Herder! 

'k Heb al wat mij lust; 

Hij zal mij geleiden 

naar grazige weiden. 

Hij voert mij al zachtkens

aan waat'ren der rust.



Gezang 14 vers 1 en 2

2. De Heer is mijn Herder! 

Hij waakt voor mijn ziel, 

Hij brengt mij op wegen

van goedheid en zegen, 

Hij schraagt me als ik wankel,

Hij draagt me als ik viel.



Lezing van het gebod



Psalm 119 vers 4 en 40

4.

Waarmee bewaart de jeugd haar bloem, haar eer,

hoe vindt de mens reeds vroeg de rechte paden ?

Hij houdt zijn leven onbesmet, wanneer

hij zich door God en zijn gebod laat raden.

Ik zoek U met mijn ganse hart, o Heer,

leid mij niet af ter zijde en ten kwade.



Psalm 119 vers 4 en 40

40.

Uw woord is als een lamp, een helder licht,

een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken

dat in de duisternis mijn schreden richt.

Ik zwoer en ik begeer het waar te maken,

dat ik zal wandlen voor uw aangezicht,

dat ik uw recht zal roepen van de daken.



Gebed 

om de opening van het Woord



Hemelhoog 534

(En daarom bidden wij) 

Soms dan hoor je mensen zeggen:

'Wat heeft bidden nu voor zin?'

Denk je dat God naar je luistert,

daar geloof je toch niet in?

Daar geloof je toch niet in!



Hemelhoog 534

(En daarom bidden wij) 

Maar gelukkig mag ik weten,

als ik echt en heel oprecht

met de Here God ga praten,

luistert Hij naar wat ik zeg,

luistert Hij naar wat ik zeg.



Hemelhoog 534

(En daarom bidden wij) 

In de bijbel staat geschreven,

dat de Heer aan ons wil geven

al het goede van zijn koninkrijk.

Hij wil als een vader zorgen.

Ied're avond, ied're morgen

staat Hij met zijn liefde voor ons klaar.



Hemelhoog 534

(En daarom bidden wij) 

En daarom bidden wij, vragen wij,

bidden wij in de naam van Jezus.

Bidden wij, vragen wij,

bidden wij in de naam van Jezus de Heer.



Hemelhoog 534

(En daarom bidden wij) 

Soms dan hoor je mensen zeggen:

'Wat heeft bidden nu voor zin?'

Denk je dat God naar je luistert,

daar geloof je toch niet in?

Daar geloof je toch niet in!



Hemelhoog 534

(En daarom bidden wij) 

Maar gelukkig mag ik weten,

als ik echt en heel oprecht

met de Here God ga praten,

luistert Hij naar wat ik zeg,

luistert Hij naar wat ik zeg.



Hemelhoog 534

(En daarom bidden wij) 

In de bijbel staat geschreven,

dat de Heer aan ons wil geven

al het goede van zijn koninkrijk.

Hij wil als een vader zorgen.

Ied're avond, ied're morgen

staat Hij met zijn liefde voor ons klaar.



Hemelhoog 534

(En daarom bidden wij) 

En daarom bidden wij, vragen wij,

bidden wij in de naam van Jezus.

Bidden wij, vragen wij,

bidden wij in de naam van Jezus.

Bidden wij, vragen wij,

bidden wij in de naam van Jezus de Heer.



Kindernevendienst

Alleen de kinderen van de onderbouw gaan

naar de kindernevendienst



Schriftlezing

Matteüs 6: 24-34 (NBV)

24Niemand kan twee heren dienen: hij zal de 

eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal 

juist toegewijd zijn aan de ene en de andere 

verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de 

mammon. 25Daarom zeg ik jullie: maak je geen 

zorgen over jezelf en over wat je zult eten of 

drinken, noch over je lichaam en over wat je zult 

aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel 

en het lichaam niet meer dan kleding? 26Kijk naar 

de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten



Schriftlezing

Matteüs 6: 24-34 (NBV)

niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie 

hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer 

waard dan zij? 27Wie van jullie kan door zich 

zorgen te maken ook maar één el aan zijn 

levensduur toevoegen? 28En wat maken jullie je 

zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, 

kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en 

weven niet. 29Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al 

zijn luister niet gekleed als een van hen.



Schriftlezing

Matteüs 6: 24-34 (NBV)

30Als God het groen dat vandaag nog op het 

veld staat en morgen in de oven gegooid wordt 

al met zo veel zorg kleedt, met hoeveel meer 

zorg zal hij jullie dan niet kleden, 

kleingelovigen? 31Vraag je dus niet bezorgd af: 

“Wat zullen we eten?” of: “Wat zullen we 

drinken?” of: “Waarmee zullen we ons kleden?” 
32dat zijn allemaal dingen die de heidenen 

najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie 

dat alles nodig hebben.



Schriftlezing

Matteüs 6: 24-34 (NBV)

33Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn 

gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je 

erbij gegeven worden. 34Maak je dus geen 

zorgen voor de dag van morgen, want de dag 

van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag 

heeft genoeg aan zijn eigen last.



Opwekking 755 / Hemelhoog 486 

Laat ons Christus zien

Bewerk ons hart, o God,

Maak het goede grond.

Help ons te ontvangen

wat U spreekt tot ons.

Plant Uw Woord diep in ons hart;

geef het rijke vrucht.

Leid ons in Uw waarheid, Heer;

geef dat twijfel vlucht.



Laat ons zien

Laat ons Christus zien.

Laat Uw glorie ons beschijnen

als Uw Woord gepredikt wordt.

En laat ieder hart belijden: 

Hij is Heer!

Opwekking 755 / Hemelhoog 486 

Laat ons Christus zien



Uw Woord is levend licht

voor ons verduisterd hart;

draagt ons door verleiding heen,

wijst ons steeds Uw pad.

Uw Woord is brood voor onze ziel,

vrijheid voor de slaaf;

geeft ons wijsheid, voedt ons op.

Heer, spreek tot ons vandaag.

Opwekking 755 / Hemelhoog 486 

Laat ons Christus zien



Laat ons zien

Laat ons Christus zien.

Laat Uw glorie ons beschijnen

als Uw Woord gepredikt wordt.

En laat ieder hart belijden: 

Hij is Heer!

Opwekking 755 / Hemelhoog 486 

Laat ons Christus zien



Waar zouden wij gaan, Heer?

Waar zouden wij gaan?

U hebt de woorden van eeuwig leven.

Waar zouden wij gaan, Heer?

Waar zouden wij gaan?

U hebt de woorden van eeuwig leven.

Waar zouden wij gaan, Heer?

Waar zouden wij gaan?

U hebt de woorden van eeuwig leven.

Waar zouden wij gaan, Heer?

Waar zouden wij gaan?

U hebt de woorden van eeuwig leven.

Opwekking 755 / Hemelhoog 486 

Laat ons Christus zien



Laat ons zien

Laat ons Christus zien.

Laat ons zien

Laat ons Christus zien.

Laat Uw glorie ons beschijnen

als Uw Woord gepredikt wordt.

En laat ieder hart belijden:

Hij is Heer!

Opwekking 755 / Hemelhoog 486 

Laat ons Christus zien



Verkondiging

‘Geen zorgen voor morgen’



















Stil, mijn ziel, wees stil 

Stil mijn ziel wees stil,

en wees niet bang

voor de onzekerheid van morgen.

God omgeeft je steeds

Hij is er bij,

in je beproevingen en zorgen.



Stil, mijn ziel, wees stil 

God U bent mijn God

en ik vertrouw op U

en zal niet wankelen

Vredevorst vernieuw een

vaste geest binnen in mij

die rust in U alleen



Stil, mijn ziel, wees stil 

Stil mijn ziel wees stil

en dwaal niet af

dwars door het dal zal Hij je leiden

stil, vertrouw op Hem

en hef je schild tegen de pijlen van 

verleiding



Stil, mijn ziel, wees stil 

God U bent mijn God

en ik vertrouw op U

en zal niet wankelen

Vredevorst vernieuw een

vaste geest binnen in mij

die rust in U alleen



Stil, mijn ziel, wees stil 

Stil mijn ziel wees stil

en laat nooit los

de waarheid die je steeds omarmd heeft

Wacht, wacht op de Heer

de zwartste nacht

verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt



Stil, mijn ziel, wees stil 

God U bent mijn God

en ik vertrouw op U

en zal niet wankelen

Vredevorst vernieuw een

vaste geest binnen in mij

die rust in U alleen



Stil, mijn ziel, wees stil 

God U bent mijn God

en ik vertrouw op U

en zal niet wankelen

Vredevorst vernieuw een

vaste geest binnen in mij

Ik rust in U alleen 3x



Kindernevendienst

De kinderen komen terug van de kindernevendienst.



Afscheid kindernevendienst

Door Meta van der Mark.



OPW 733: Tienduizend redenen 

De zon komt op, maakt de morgen wakker

mijn dag begint met een lied voor U.

Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag 

overkomen,

laat mij nog zingen als de avond valt.

Loof de Heer, o mijn ziel.

O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.

Met meer passie dan ooit,

o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.



OPW 733: Tienduizend redenen 

Heer vol geduld toont U ons Uw liefde.

Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.

Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen,

tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Loof de Heer, o mijn ziel.

O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.

Met meer passie dan ooit,

o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.



OPW 733: Tienduizend redenen 

En op die dag, als mijn kracht vermindert,

mijn adem stokt en mijn einde komt,

zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen,

tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

Loof de Heer, o mijn ziel.

O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.

Met meer passie dan ooit,

o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.



OPW 733: Tienduizend redenen 

Loof de Heer, o mijn ziel.

O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.

Met meer passie dan ooit,

o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

Verheerlijk Zijn heilige Naam

Verheerlijk Zijn heilige Naam



Oproep clubleiding en kids

Spirit 

• groep 3-5

• Elke vrijdag 19:15-20:00 uur (na 

K@njerskidZ!)

Gideonsbende 

• groep 6-8

• Om de week 19:15-20:15 uur (andere 

week K@njerTeenz)



Waarom naar de club?

• Bijbelverhaal

• 4 weken hetzelfde thema

• Knutsel/activiteit

• Spel

• Praten over wat je bezig houdt en over God

• Gezellig samenzijn!!



Waarom clubleiding worden?

Talent inzetten:

• Bijbelkennis

• Verhalen vertellen

• Luisteren

• Sfeer maken

• Creativiteit

• Het verschil maken voor onze kids



Dankgebed en Voorbede



Inzameling van de gaven

De collecte in de dienst is voor

het college van Kerkrentmeesters:

- Onderhoud gebouwen

De collecte bij de uitgang is voor 

de Diaconie:

- Binnenlands diaconaat

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 kerk  

voor een luisterend oor en/of een gebed



OPW 789: Lopen op het water

U leert me lopen op het water,

de oceaan is weids en diep.

U vraagt me alles los te laten,

Daar vind ik U en ik twijfel niet.



OPW 789: Lopen op het water

En als de golven overslaan,

dan blijf ik hopen op uw Naam.

Mijn ziel vindt rust,

want in de storm bent U dichtbij.

Ik ben van U en U van mij.



OPW 789: Lopen op het water

De diepste zee is vol genade.

Uw sterke hand, die houdt mij vast.

En als mijn voeten zouden falen,

dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand.



OPW 789: Lopen op het water

En als de golven overslaan,

dan blijf ik hopen op uw Naam.

Mijn ziel vindt rust,

want in de storm bent U dichtbij.

Ik ben van U en U van mij.



OPW 789: Lopen op het water

3x:

Geest van God, leer mij te gaan over de golven,

in vertrouwen U te volgen,

te gaan waar U mij heen leidt.

Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.

Ik vertrouw op uw genade,

want ik ben in uw nabijheid.



OPW 789: Lopen op het water

En als de golven overslaan,

dan blijf ik hopen op uw Naam.

Mijn ziel vindt rust,

want in de storm bent U dichtbij.

Ik ben van U en U van mij.



Gezang 479 vers 1, 3 en 4

1. Aan U behoort, o Heer der heren,

de aarde met haar wel en wee,

de steile bergen, koele meren,

het vaste land, de onzeek're zee.

Van U getuigen dag en nacht. 

Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.



Gezang 479 vers 1, 3 en 4

3. Gij hebt de bloemen op de velden

met koninklijke pracht bekleed. 

De zorgeloze vogels melden

dat Gij uw schepping niet vergeet.

't Is alles een gelijkenis

van meer dan aards geheimenis.



Gezang 479 vers 1, 3 en 4

4. Laat dan mijn hart U toebehoren

en laat mij door de wereld gaan

met open ogen, open oren

om al uw tekens te verstaan.

Dan is het aardse leven goed,

omdat de hemel mij begroet.



Zegen

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 kerk  

voor een luisterend oor en/of een gebed.

Ds. A.L.A. den Besten, Nieuwerkerk a/d IJssel 

gaat vanmiddag om 18.00 uur voor in deze kerk

U bent nu van harte welkom in 
de Voorhof 

voor koffie, thee en limonade 
en om elkaar te ontmoeten


