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Welkom 

 

door Bas van der Burgh 

 

 

 

 

Verdere mededelingen in de weekbrief 

 

 

 



Stil gebed 

Wij gaan (indien mogelijk) staan. 



Psalm 147 vers 1 en 5 
1.    

Lof zij den Heer, goed is het leven 

als 's Heren lof wordt aangeheven. 

Lieflijk en recht te allen tijde 

is 't onze God ons lied te wijden. 

Hij bouwt de stad, door Hem verkoren, 

het volk in ballingschap verloren 

brengt Hij er samen, heelt hun wonden, 

hoezeer hun harten zijn geschonden. 

 

 

 

 
 



Psalm 147 vers 1 en 5 
5.    

Jeruzalem, gewijde woning, 

prijs Sion, prijs den Heer uw Koning. 

Als u een vijand aan wil randen 

sluit Hij de poort met eigen handen. 

Hij doet uw kind'ren veilig wonen, 

vervult met heldenmoed uw zonen. 

Uw daag'lijks brood geeft Hij u heden. 

Ja, altijd schenkt Hij u zijn vrede. 

 

 

 
 



Votum en groet 

 

 

 

 

 

 

 

Na votum en groet gaan wij weer zitten.  

 

 

 



Gezang 408 vers 1 - 6 
 

1. Allen    
 

 

 

Nu laat ons God de Here 

dankzeggen en Hem eren, 

want goed zijn alle dingen 

die wij van Hem ontvingen. 

 



Gezang 408 vers 1 - 6 
 

2. Vrouwen    
 

 

 

Want lijf en ziel en leven 

heeft ons de Heer gegeven. 

Hij zal ze ook bewaren 

in allerlei gevaren. 

 



Gezang 408 vers 1 - 6 
 

3. Mannen    
 

 

 

Een arts is ons gegeven 

die zelve is het leven: 

Christus, voor ons gestorven, 

heeft ons het heil verworven. 

 



Gezang 408 vers 1 - 6 
 

4. Vrouwen    
 

 

 

Hij heeft aan ons vergeven 

de schuld en schenkt ons leven. 

Bij U, o God, bezitten 

wij schatten ongeweten. 

 



Gezang 408 vers 1 - 6 
 

5. Mannen    
 

 

 

Wij bidden U, Algoede: 

wil altijd ons behoeden; 

de kleinen en de groten, 

houd ze in uw hart besloten. 

 



Gezang 408 vers 1 - 6 
 

6. Allen    
 

 

 

Bewaar ons in uw waarheid, 

geef ons op aarde vrijheid, 

met alle mensen samen 

uw rijk, Heer, te beamen. 

 



Gebed 

om de opening van het Woord 



Kinderlied ELB 451 

Jezus houdt van alle kleine kinderen. 

Jezus houdt van alle kleine kinderen. 

Jezus houdt van alle kleine kinderen. 

Alle kleine kinderen mogen komen. 



Kinderlied ELB 451 

Eén kleine, twee kleine, 

drie kleine kinderen, 

vier kleine, vijf kleine, 

zes kleine kinderen, 

zeven kleine, acht kleine, 

negen kleine kinderen, 

alle kleine kind’ren mogen komen. 

 



Kinderlied ELB 451 

Jezus houdt van alle grote mensen. 

Jezus houdt van alle grote mensen. 

Jezus houdt van alle grote mensen. 

Alle grote mensen mogen komen. 



Kinderlied ELB 451 

Eén grote, twee grote, 

drie grote mensen, 

vier grote, vijf grote, 

zes grote mensen, 

zeven grote, acht grote, 

negen grote mensen, 

alle grote mensen mogen komen. 

 



De kinderen mogen naar de 

kindernevendienst 



Schriftlezing 
Lucas 5: 27-35 (NBV) 

27Daarna ging hij naar buiten en zag hij bij het 

tolhuis een tollenaar zitten die Levi heette. Hij zei 

tegen hem: ‘Volg mij!’ 28Levi stond op, liet alles 

achter en volgde hem. 29Hij richtte in zijn huis een 

groot feestmaal voor hem aan, waarop een groot 

aantal tollenaars en anderen samen met Jezus 

aanwezig waren. 30De farizeeën en hun 

schriftgeleerden zeiden morrend tegen zijn 

leerlingen: ‘Waarom eet en drinkt u met tollenaars 

en zondaars?’  31Maar Jezus antwoordde: 

‘Gezonde mensen hebben geen dokter nodig,  



Schriftlezing 
Lucas 5: 27-35 (NBV) 

maar wie ziek is wel; 32ik ben niet gekomen om 

rechtvaardigen te roepen, maar om zondaars aan 

te sporen een nieuw leven te beginnen.’ 33Ze 

zeiden tegen hem: ‘De leerlingen van Johannes 

vasten dikwijls en zeggen hun gebeden, zoals 

ook de leerlingen van de farizeeën doen, maar 

die van u eten en drinken maar.’ 34Jezus zei: ‘U 

kunt toch niet verlangen dat de bruiloftsgasten 

vasten zolang de bruidegom bij hen is? 35Maar er 

komt een dag dat de bruidegom bij hen wordt 

weggehaald, en dan is het hun tijd om te vasten.’  



Gezang 463 vers 1, 2 en 3 

1.    

O Heer die onze Vader zijt, 

vergeef ons onze schuld. 

Wijs ons de weg der zaligheid, 

en laat ons hart, door U geleid, 

met liefde zijn vervuld. 



Gezang 463 vers 1, 2 en 3 

2.    

Geef dat uw roepstem wordt gehoord, 

als eenmaal bij de zee. 

Geef dat ook wij uw nodend woord 

vertrouwen, volgen ongestoord, 

op weg gaan met U mee. 



Gezang 463 vers 1, 2 en 3 

3.    

O vrede van Tiberias, 

o heuvels in het rond, 

waar Jezus in het zachte gras 

de mensen liefhad en genas, 

en in hun midden stond. 



Verkondiging 
 

‘Aan tafel met Jezus’ 



Psalm 33 vers 7 

Heil hem, die hoopt in vrees en beven 

op Gods genadig aangezicht. 

Wie op zijn gunst vertrouwt zal leven, 

God houdt het oog op hem gericht. 

Ja, Hij kent de zijnen,  

Hij laat niet verkwijnen wie zijn hulp verbeidt. 

Koninklijk van gaven wil de Here laven 

wie ontbering lijdt. 

 



Viering Heilig Avondmaal 



Onderwijzing  
 



Geloofsbelijdenis ELB 276 
(wij gaan indien mogelijk staan) 

Ik geloof in God de Vader, 

Schepper, die de schepping draagt; 

in zijn Zoon, in Christus Jezus, 

die, geboren uit een maagd, 

aan het kruis de wereld redde, 

onze zonden op zich nam; 

Opgestaan en opgevaren, 

troont Hij aan Gods rechterhand. 

 



Geloofsbelijdenis ELB 276 
(wij gaan indien mogelijk staan) 

Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer, 

Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer,  

Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer,  

Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer,  

Naam aller namen, 

Naam aller namen, 

Naam aller namen. 

 



Geloofsbelijdenis ELB 276 
(wij gaan indien mogelijk staan) 

Ik geloof in God de Trooster, 

gaven van de Heil’ge Geest, 

die Gods woord aan ons bevestigt: 

’Gaat en predikt en geneest.’ 

Als Hij komt met macht en luister, 

zal de mensheid voor Hem staan. 

Dan zal elke knie zich buigen, 

elke tong belijdt zijn Naam: 

 



Geloofsbelijdenis ELB 276 
(wij gaan indien mogelijk staan) 

Jezus, U bent Heer, U bent Heer, 

Jezus, U bent Heer, U bent Heer, 

Jezus, U bent Heer, U bent Heer, 

Jezus, U bent Heer, U bent Heer, 

Naam aller namen, 

Naam aller namen, 

Naam aller namen. 

 



Gebeden 

Gezamenlijk Onze Vader 



ELB 211 vers 1, 4 en 5 

1.    

Zoals ik ben, geen andere grond 

heb ik, dan 't woord van uw verbond, 

en dat Gij zelf mij zocht en vond - 

O Lam van God, ik kom, ik kom! 

 

 

 

 



ELB 211 vers 1, 4 en 5 

4.    

Zoals ik ben, neem Gij mij aan 

en wilt mij van mijn schuld ontslaan; 

op uw belofte kan ik aan! 

O Lam van God, ik kom, ik kom! 

 

 

 

 

 

 

 



ELB 211 vers 1, 4 en 5 

5.    

Zoals ik ben, ver weggedwaald, 

heeft mij uw liefde achterhaald; 

nu ben ik, Heer, van U totaal! 

O Lam van God, ik kom, ik kom!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            1e Tafel  

Gemeenschap van brood en wijn 



Gezang 446 vers 1 en 2 

1.   O Jezus, hoe vertrouwd en goed 

 klinkt mij uw naam in 't oor, 

 uw naam die mij geloven doet: 

 Gij gaat mij reddend voor; 
 

 

2.   uw naam die onze wonden heelt 

 en ons met manna spijst, 

 die onze dood en zonde deelt 

 en onze vrees verdrijft. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kindernevendienst 

  

 

 

De kinderen komen terug in de dienst. 

 

 





            2e Tafel  

Gemeenschap van brood en wijn 



Gezang 446 vers 3 en 4 

3.   Mijn herder en mijn held, mijn vriend, 

 mijn koning en profeet, 

 mijn priester die mijn schuld ontbindt, 

 mijn weg waarop ik treed; 
 

 

4.   al wat ik doe, al wat ik wil, 

 het is te zwak, te koud, 

 maar sterk en vurig wordt de ziel 

 wanneer zij U aanschouwt. 

 

 

 

 

 

 

 

 





            3e Tafel  

Gemeenschap van brood en wijn 



Gezang 446 vers 5 

5.   Zolang Gij nog onzichtbaar zijt, 

 een zon diep in de nacht, 

 roep ik uw nadering reeds uit 

 omdat ik U verwacht. 

 

 

 

 

 

 

 

 





Dankgebed 



Inzameling van de gaven  

 

 
De collecte in deze dienst is bestemd voor  

het College van Kerkrentmeesters: 

1. Verwarming Kerk en Voorhof 

2. Verbouwing Voorhof 

De collecte van de Avondmaalsbekers en bij de uitgang 

is bestemd voor de Diaconie: 

     Hospice Hoeksche Waard 
 

Direct na deze dienst zijn 2 leden van het nazorgteam 

beschikbaar voor u in de kerk   

voor een luisterend oor en/of een gebed 
 

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

 

 
 

 

 

 

  

   

   

  

   

  



Gezang 446 vers 5, 6 en 7 
(indien mogelijk staande) 

5.   Zolang Gij nog onzichtbaar zijt, 

 een zon diep in de nacht, 

 roep ik uw nadering reeds uit 

 omdat ik U verwacht. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gezang 446 vers 5, 6 en 7 
(indien mogelijk staande) 

6.   O Jezus, hoe vertrouwd en goed 

 klinkt mij uw naam in 't oor, 

 als ik van alles scheiden moet 

 gaat nog die naam mij voor. 
 

 

7.   O naam, eeuwige ademtocht, 

 een sterveling ben ik, 

 als eens mijn eigen adem stokt 

 dan draagt mij uw muziek. 

 

 

 

 

 

 

 



Zegen  
 

 

 

 

met gezongen  

 

Amen 



 

 

 

 
 Onze diensten zijn te beluisteren 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. 

 

Om 17:00 uur gaat Ds. A. Spaans 

uit Colijnsplaat voor in deze kerk 

Dankzegging Heilig Avondmaal 

 

       

U bent nu van harte welkom in 

de Voorhof  

voor koffie, thee en limonade  

en om elkaar te ontmoeten 




