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Voorganger       : Ds. J.W. van den Bosch 

Organist        : Matthijs op den Brouw 



Welkom 

 

Mededelingen door ouderling 

Ton Versteeg 

 

 Voor verdere bijzonderheden wordt 

verwezen naar de weekbrief.  

 

 

 



Stil gebed 

 

 

De gemeente gaat (indien mogelijk) staan. 



Psalm 122: 1 
1 Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, 

   toen men mij zeide: 'Gord u aan 

   om naar des Heren huis te gaan! 

   Kom ga met ons en doe als wij!' 

   Jeruzalem, dat ik bemin, 

   wij treden uwe poorten in, 

   u, Godsstad, mogen wij ontmoeten! 

   Jeruzalem, van ver aanschouwd, 

   wel saamgevoegd en welgebouwd, 

   o schone stede, die wij groeten. 

 

 



Votum en groet 

 

 

 

 (Na het votum en de groet gaat de gemeente 

weer zitten).  

 

 

 



Gezang 14: 1 en 5 

   

 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 waatren der rust. 

 

 



Gezang 14: 1 en 5 

   

5  De Heer is mijn Herder! 

    Hem blijf ik gewijd! 

    'k Zal immer verkeren 

    in 't huis mijnes Heren: 

    zo kroont met haar zegen 

    zijn liefde me altijd. 

 



Wetslezing 
 



Psalm 119: 2 en 3 

 

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. 
 

 



Psalm 119: 2 en 3 

 

3  

U dank ik, HEER, in opgetogenheid. 

Mijn hart verheugt zich over uw bevelen, 

U wil ik, die de allerhoogste zijt, 

in alles volgen, niets voor U verhelen. 

Verlaat mij niet, ik ben U toegewijd, 

verlaat mij niet, laat in uw gunst mij delen. 
 

 



 

 

 

 

Gebed om de opening  

van het Woord en verlichting 

met de Heilige Geest  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kindernevendienst 

  

De kinderen mogen 

 naar de kindernevendienst. 

 

 

 



Schriftlezing (NBV) 

Numeri 25 : 1 - 15 

1Toen de Israëlieten in Sittim verbleven, begonnen ze 

zich in te laten met Moabitische vrouwen. 2Deze 

vrouwen nodigden hen uit voor de offerplechtigheden 

ter ere van hun goden, en het volk at van de offers en 

boog zich voor die goden neer. 3Zo gaf Israël zich af 

met de Baäl van de Peor. Daarom ontstak de HEER in 

woede tegen Israël. 4‘Laat alle familiehoofden van het 

volk in het openbaar terechtstellen en ophangen, ten 

overstaan van de HEER,’ zei hij tegen Mozes. ‘Dan zal 

de HEER zijn brandende toorn tegen Israël laten 

varen.’ 



Schriftlezing (NBV) 

Numeri 25 : 1 - 15 

5Hierop droeg Mozes de rechters van Israël op om 

allen die onder hun bevoegdheid vielen en zich 

hadden afgegeven met de Baäl van de Peor te doden. 
6Terwijl Mozes en heel Israël bij de ingang van de 

ontmoetingstent aan het weeklagen waren, bracht een 

van de Israëlitische mannen voor hun ogen toch nog 

een Midjanitische vrouw naar zijn tent. 7Toen 

Pinechas, de zoon van Eleazar, de zoon van de 

priester Aäron, dat zag, stond hij op, greep een speer, 
8volgde de Israëliet tot in zijn slaapvertrek en doorstak 

hem en de vrouw, dwars door hun onderbuik.  



Schriftlezing (NBV) 

Numeri 25 : 1 - 15 

Op hetzelfde moment werden de Israëlieten van de 

plaag verlost. 9Aan vierentwintigduizend mensen had 

de plaag het leven gekost. 10De HEER zei tegen 

Mozes: 11‘Dankzij Pinechas, de zoon van Eleazar, de 

zoon van de priester Aäron, heb ik mijn woede tegen 

de Israëlieten laten varen. Omdat hij bij de Israëlieten 

voor mij is opgekomen, heb ik hen niet allemaal in mijn 

afgunst om het leven gebracht. 12Maak daarom 

bekend dat ik een vriendschapsverbond met hem sluit: 
13ik beloof dat hij en zijn nakomelingen voor altijd het 

priesterschap zullen bekleden,  



Schriftlezing (NBV) 

Numeri 25 : 1 - 15 

omdat hij voor zijn God is opgekomen en verzoening 

voor de Israëlieten bewerkt heeft.’ 14De Israëliet die 

samen met de Midjanitische vrouw gedood was, 

heette Zimri. Hij was een zoon van Salu, die aan het 

hoofd van een Simeonitische familie stond. 15De 

Midjanitische vrouw die gedood was, heette Kozbi. Zij 

was een dochter van Sur, een Midjanitisch stamhoofd. 





Psalm 24 : 2, 3 en 4 
 

2 Wie is de mens die op zal gaan 

   en voor Gods heilig aanschijn staan? 

   Wie mag de tempel binnentreden? 

   Wie niet op loze wijsheid bouwt, 

   zijn hart en handen zuiver houdt 

   van kwade trouw en valse eden. 



Psalm 24 : 2, 3 en 4 
 

3 God is hem zegenrijk nabij, 

   in 't recht des Heren wandelt hij, 

   de God des heils zal hem verblijden. 

   een nieuw geslacht gaat op in 't licht 

   en zoekt des Heren aangezicht, 

   Jakob, het volk dat Hij zal leiden. 



Psalm 24 : 2, 3 en 4 
 

4 Gij poorten, heft uw hoofd omhoog, 

   aloude deur, maak wijd uw boog, 

   laat uw verheven koning binnen. 

   Wie is die vorst zo groot in eer, 

   die sterke held? Het is de Heer, 

   die alle macht kan overwinnen. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Verkondiging 

 
 
 

 

 

 



ELB 376: 1 en 2 

1  Abba, Vader, U alleen, 

 U behoor ik toe. 

 U alleen doorgrondt mijn hart, 

 U behoort het toe. 

 Laat mijn hart steeds vurig zijn. 

 U laat nooit alleen. 

 Abba, Vader, U alleen, 

 U behoor ik toe. 
 

 



ELB 376: 1 en 2 

2  Abba, Vader, laat mij zijn 

 slechts voor U alleen. 

 Dat mijn wil voor eeuwig zij 

 d'uwe_en anders geen. 

 Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 

 Laat mij nimmer gaan. 

 Abba, Vader, laat mij zijn 

 slechts van U alleen. 

 

 

 



Kindernevendienst 

 De kinderen komen tijdens het naspel 

terug van de kindernevendienst. 

 

 

 



 

 

 

 

Dankzegging en voorbeden 

 

 

 

 

 
 



Inzameling van de gaven  

 

 

De collecten in deze dienst is bestemd voor  

het College van Kerkrentmeesters: 

Instandhouding Erediensten 

Verbouwing “de Voorhof” 

 

De collecte bij de uitgang is bestemd voor  

de Diaconie: 

Kerk in Actie: Zuid-Azië 
 

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 456: 1, 2 en 3 (staande) 

1 Zegen ons, Algoede, 

   neem ons in uw hoede 

   en verhef uw aangezicht 

   over ons en geef ons licht. 

 

2 Stort, op onze bede, 

   in ons hart uw vrede, 

   en vervul ons met de kracht 

   van uw Geest bij dag en nacht. 



Gezang 456: 1, 2 en 3 (staande) 

3 Amen, amen, amen! 

   Dat wij niet beschamen 

   Jezus Christus onze Heer, 

   amen, God, uw naam ter eer! 



Zegen 

  

             Met gezongen amen 

 

  

 



Gezegende zondag! 
 

Om 18:00 uur gaat voor:  

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

 

 

 

 

 

    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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