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Welkom 

 

Mededelingen door  

ouderling-kerkrentmeester 

 Marco Heemskerk. 

 

 Voor verdere bijzonderheden wordt 

verwezen naar de weekbrief.  

 

 

 



Stil gebed (staande) 



Psalm 145 vers 1 en 2 (staande) 

 1.  

 O Heer, mijn God, Gij koning van 't heelal,  

 ik wil uw naam verheffen boven al.  

 Van dag tot dag roem ik uw majesteit,  

 ik zegen U voor eeuwig en altijd.  

 Groot is de Heer, zijn grootheid zij geprezen,  

 groot is zijn naam, zijn ondoorgrond'lijk wezen.  

 Van mond tot mond gaan uw geduchte daden,  

 van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade. 

     



Psalm 145 vers 1 en 2 (staande) 

 2.  

 Ik zal getuigen van uw heerlijk licht,  

 van al de wondren die Gij hebt verricht,  

 opdat men alom spreke van uw kracht,  

 en roeme in uw overwinningsmacht.  

 Uw grootheid, Heer,  

   gaat boven mijn begrippen,  

 uw goedheid, Heer, is altijd op mijn lippen  

 en juichend zal men overal bezingen  

 uw recht, o Heer, uw trouw aan stervelingen. 

     



Bemoediging en groet (staande) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na de bemoediging en groet gaat  

de gemeente weer zitten.  



ELB 282 vers 1 en 2 
 

 1.  

  Zijt gij gedoopt in Christus' dood 

  en in Zijn graf begraven, 

  dan zijt gij daardoor deelgenoot 

  van Zijne Geestesgaven. 

  Geen zonde heers' meer over u; 

  gij toch, gij zijt gestorven: 

  leef slechts het nieuwe leven nu, 

  door Jezus u verworven. 



ELB 282 vers 1 en 2 
 

 2.  

  Het is des Heilands liefste wens, 

  dat, die Zijn naam belijden, 

  niet leven naar de oude mens, 

  maar als door Hem bevrijden. 

  Zo gij met Hem gekruisigd zijt, 

  is u ook macht gegeven 

  om door die doop te allen tijd, 

  de nieuwe mens te leven. 



Wetslezing 

Exodus 20 : 1 – 17 (NBV) 

1Toen sprak God deze woorden: 
2‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit 

de slavernij, heeft bevrijd. 3Vereer naast mij 

geen andere goden. 4Maak geen 

godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets 

dat in de hemel hier boven is of van iets 

beneden op de aarde of in het water onder de 

aarde. 5Kniel voor zulke beelden niet neer, 

vereer ze niet, want ik, de HEER, uw God, duld 

geen andere goden naast mij.  



Wetslezing 

Exodus 20 : 1 – 17 (NBV) 

Voor de schuld van de ouders laat ik de 

kinderen boeten, en ook het derde geslacht en 

het vierde, wanneer ze mij haten; 6maar als ze 

mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik 

hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. 
7Misbruik de naam van de HEER, uw God, 

niet, want wie zijn naam misbruikt laat hij niet 

vrijuit gaan. 
8Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag. 



Wetslezing 

Exodus 20 : 1 – 17 (NBV) 

9Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid 

verrichten, 10maar de zevende dag is een 

rustdag, die gewijd is aan de HEER, uw God; 

dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor 

uw zonen en dochters, voor uw slaven en 

slavinnen, voor uw vee, en ook voor 

vreemdelingen die bij u in de stad wonen. 
11Want in zes dagen heeft de HEER de hemel 

en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat 

er leeft, en op de zevende dag rustte hij. 



Wetslezing 

Exodus 20 : 1 – 17 (NBV) 

Daarom heeft de HEER de sabbat gezegend 

en heilig verklaard.12Toon eerbied voor uw 

vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend 

met een lang leven in het land dat de HEER, 

uw God, u geven zal.13Pleeg geen moord. 
14Pleeg geen overspel.15Steel niet.16Leg over 

een ander geen vals getuigenis af.17Zet uw 

zinnen niet op het huis van een ander, en 

evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, 

zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar 

toebehoort.’ 



Psalm 86 vers 2 en 5 
 

 2.  

 Ja tot U hef ik mijn leven,  

 Gij zijt mild om te vergeven,  

 rijk in goedertierenheid  

 voor een hart dat tot U schreit.  

 Heer, neem mijn gebed ter ore,  

 wil mijn luide smeken horen.  

 In het bitterste getij  

 roep ik en Gij antwoordt mij.  



Psalm 86 vers 2 en 5 
 

 5.  

 Gij zijt groot en zeer verheven,  

 Gij doet wondren aan ons leven.  

 Gij zijt God, ja Gij alleen,  

 goedertieren om ons heen.  

 Heer, Gij hebt mij aangenomen,  

 mij weer tot het licht doen komen  

 uit de diepten van de dood.  

 Ja, uw goedheid is zeer groot.  



Gebed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moment met de kinderen 

  

 

 

 



Kinderlied “Wij zullen opstaan” 

Wij zullen opstaan en met Hem meegaan, 

straks als Jezus terugkomt. 

Wij zullen opstaan en met Hem meegaan 

als Jezus komt. 

 

Blijf niet treuren, zit niet bij de pakken neer. 

Sikkeneuren helpt je toch niet meer. 

't Zal gebeuren, dan komt de Heer, de Heer 

 



Kinderlied “Wij zullen opstaan” 

Wij zullen opstaan en met Hem meegaan, 

straks als Jezus terugkomt. 

Wij zullen opstaan en met Hem meegaan 

als Jezus komt. 



Kindernevendienst 

De kinderen gaan tijdens het naspel naar de  

kindernevendienst. 

 

 

 



Bijbellezing 

Romeinen 6 : 1 – 14 (NBV) 

Met Christus gestorven, dood voor de zonde 
1Betekent dit nu dat we moeten blijven 

zondigen om de genade te laten toenemen? 
2Dat in geen geval. Hoe zouden wij, die dood 

zijn voor de zonde, nog in zonde kunnen 

leven? 3Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in 

Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? 4We 

zijn door de doop in zijn dood met hem 

begraven om, zoals Christus door de macht 

van de Vader uit de dood is opgewekt, een 

nieuw leven te leiden.  



Bijbellezing 

Romeinen 6 : 1 – 14 (NBV) 
5Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen 

in zijn opstanding. 6Immers, we weten dat ons 

oude bestaan met hem gekruisigd is omdat er 

een einde moest komen aan ons zondige 

leven: we mochten niet langer slaven van de 

zonde zijn. 7Wie gestorven is, is rechtens vrij 

van de zonde. 8Wanneer wij met Christus zijn 

gestorven, geloven we dat we ook met hem 

zullen leven, 9omdat we weten dat hij, die uit 

de dood is opgewekt, niet meer sterft. De dood 

heeft geen macht meer over hem.  



Bijbellezing 

Romeinen 6 : 1 – 14 (NBV) 
10Hij is gestorven om een einde te maken aan 

de zonde, voor eens en altijd; en nu hij leeft, 

leeft hij voor God. 11Zo moet u ook uzelf zien: 

dood voor de zonde, maar in Christus Jezus 

levend voor God. 12Laat de zonde dus niet 

heersen over uw sterfelijke bestaan, geef niet 

toe aan uw begeerten. 13Stel uzelf niet langer 

in dienst van de zonde als een werktuig voor 

het onrecht, maar stel uzelf in dienst van God.  



Bijbellezing 

Romeinen 6 : 1 – 14 (NBV) 

Denk aan uzelf als levenden die uit de dood 

zijn opgewekt en stel uzelf in dienst van God 

als een werktuig voor de gerechtigheid. 14De 

zonde mag niet langer over u heersen, want u 

staat niet onder de wet, maar leeft onder de 

genade. 



Gezang 87 vers 1, 4 en 5 

 1.  

 Wij willen God de ere geven  

 en maken zijn genade groot;  

 want wij zijn voor de zonde dood  

 en wat God zelf heeft afgeschreven  

 zal niet herleven.  

 



Gezang 87 vers 1, 4 en 5 

 4.  

 Al onze boosheid en ellende  

 ging met de Heer ter rust in 't graf.  

 Wij zijn ontslagen van de straf  

 en God wil zich weer tot ons wenden  

 als zijn gekenden.  

 



Gezang 87 vers 1, 4 en 5 

 5.  

 Zoals de Christus is verrezen  

 door 's Vaders heerlijke overmacht,  

 zo zijn ook wij aan 't licht gebracht  

 om nieuw te leven, zonder vrezen,  

 nu en na dezen.  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Prediking 
 

Romeinen 6 :13 

Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als 

een werktuig voor het onrecht, maar stel uzelf in 

dienst van God. Denk aan uzelf als levenden die 

uit de dood zijn opgewekt en stel uzelf in dienst 

van God als een werktuig voor de gerechtigheid.   
 

“Hoe leef je dagelijks uit de 

opstanding van Christus?” 
  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Omdat we opgestaan zijn met Jezus hebben wij: 

1. een nieuwe Werkgever 

2. een nieuwe toekomst 

3. een nieuw project 

  

 



ELB 122 vers 1, 3 en 4 

 1.   

 Daar juicht een toon,  daar klinkt een stem, 

 die galmt door gans’ Jeruzalem; 

 een heerlijk morgenlicht breekt aan: 

 de Zoon van God is opgestaan! 

     



ELB 122 vers 1, 3 en 4 

 3.   

 Nu jaagt de dood geen angst meer aan, 

 want alles, alles is voldaan; 

 Wie in ’t geloof op Jezus ziet, 

 die vreest voor dood en duivel niet. 

     



ELB 122 vers 1, 3 en 4 

 4.   

 Want nu de Heer is opgestaan, 

 nu vangt het nieuwe leven aan, 

 een leven, door zijn dood bereid, 

 een leven in zijn heerlijkheid. 

     



Kindernevendienst 

 De kinderen komen tijdens het naspel 

terug van de kindernevendienst. 

 

 

 



Danken, voorbede, stilte  

en gezamenlijk Onze Vader 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inzameling van de gaven 
De 1e collecte in de dienst is voor het college van 

kerkrentmeesters, met bestemming Missionar werk en 

kerkgroei. De 2e collecte in de dienst op deze 1e 

zondag van de maand is voor Verbouwing van de 

Voorhof. 
 

De collecte bij de uitgang is voor het college van  

kerkrentmeesters met bestemming Pastoraat 
 

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 68 vers 10 (oude berijming) (staande) 

 10.   

 Geloofd zij God met diepst ontzag! 

 Hij overlaadt ons, dag aan dag, 

 Met Zijne gunstbewijzen. 

 Die God is onze zaligheid; 

 Wie zou die hoogste Majesteit 

 Dan niet met eerbied prijzen? 

         



Psalm 68 vers 10 (oude berijming) (staande) 

 Die God is ons een God van heil; 

 Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 

 Ons 't eeuwig, zalig leven; 

 Hij kan, èn wil, èn zal in nood, 

 Zelfs bij het naad'ren van den dood, 

 Volkomen uitkomst geven.     

  



Zegen (staande) 

             Met gezongen amen 

 

  

 



Gezang 477 vers 1 en 6 (staande) 

 1. 

 Wilhelmus van Nassouwe 

 ben ik, van duitsen bloed, 

 den vaderland getrouwe 

 blijf ik tot in den dood. 

 Een prinse van Oranje 

 ben ik, vrij, onverveerd, 

 den koning van Hispanje 

 heb ik altijd geëerd.     



Gezang 477 vers 1 en 6 (staande) 

 6. 

 Mijn schild ende betrouwen  

 zijt Gij, o God, mijn Heer!  

 Op U zo wil ik bouwen,  

 verlaat mij nimmermeer!  

 Dat ik toch vroom mag blijven,  

 uw dienaar te aller stond,  

 de tirannie verdrijven  

 die mij mijn hart doorwondt.  

     



 
Volgende week is er om 9:30 (!) uur een 

gezamenlijke Kerk-voor-jou dienst in de 

Hoeksteen ! 
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 kerkzaal   

voor een luisterend oor en/of een gebed. 
 

 Vanmiddag om 18:00 uur gaat  

ds. C.D. van Alphen voor in deze kerk. 

U bent nu van harte welkom 
in de Voorhof  

voor koffie, thee en limonade 
en om elkaar te ontmoeten 


