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Welkom

Afkondigingen  door Ouderling

Janie van Everdingen – ‘t Jong

Voor verdere bijzonderheden 

verwijzen wij u naar de weekbrief. 



Stil gebed

De gemeente gaat (indien mogelijk) staan.



Psalm 133: 1, 2 en 3

1 

Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen

van 't zelfde huis als broeders samenwonen.

Eén liefdeband houdt hen tezaam.

De zegen van Gods hoog verheven naam

daalt op hen neer vol zoete tederheid,

als olie die den priester wijdt.



Psalm 133: 1, 2 en 3

2 

Als olie die Aärons baard en kleren

met geur doordringt, zo is de gunst des Heren

voor wie eendrachtig samen zijn.

Als dauw is het, die ligt zo mild en rein

op Hermons top en daalt op Sion neer.

't Wordt al een tuin voor God den Heer.



Psalm 133: 1, 2 en 3

3 

Jeruzalem! Hier geeft de HEER zijn zegen,

hier woont Hij zelf, hier wordt zijn heil 

verkregen

en leven tot in eeuwigheid.



Votum en groet

Na het votum en de groet 

gaat de gemeente weer zitten. 



Hemelhoog 402

U maakt ons één, U bracht ons tezamen,

Wij eren en aanbidden U.

U maakt ons één, U bracht ons tezamen,

Wij eren en aanbidden U. 

Wordt uw wil gedaan, dan bindt het ons saam, 

iedereen zal deel zijn van uw gezin. 

Wordt uw wil gedaan, dan bindt het ons 

saam, iedereen zal deel zijn van uw gezin. 



Gebed 

van verootmoediging



Psalm 86: 2 en 4

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: 2 en 4

4 Leer mij naar uw wil te handlen,

laat mij in uw waarheid wandlen.

Voeg geheel mijn hart tezaam

tot de vrees van uwen naam.

Heer mijn God, ik zal U loven,

heffen 't ganse hart naar boven.

Ja, uw naam en majesteit

loof ik tot in eeuwigheid.



Leefregel
1 Korinthe 13 (NBV)

1Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de

engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn

dan een dreunende gong of een schelle cimbaal.
2Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik

alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het

geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde

niet, ik zou niets zijn. 3Al verkocht ik mijn bezittingen

omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik

mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn – had ik

de liefde niet, het zou mij niet baten.



Leefregel
1 Korinthe 13 (NBV)

4De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent

geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen

zelfgenoegzaamheid. 5Ze is niet grof en niet

zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het

kwaad niet aan, 6ze verheugt zich niet over het

onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. 7Alles

verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles

volhardt ze.
8De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen

verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren

gaan – 9want ons kennen schiet tekort en ons

profeteren is beperkt.



Leefregel
1 Korinthe 13 (NBV)

10Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is

verdwijnen. 11Toen ik nog een kind was sprak ik als

een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een

kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke

achter me gelaten. 12Nu kijken we nog in een wazige

spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn

kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig

kennen, zoals ik zelf gekend ben. 13Ons resten geloof,

hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is

de liefde.



Hemelhoog 414

1 Hoe kan ik verder leven?

Hoe moet ik verder gaan?

Hoe kan ik ooit vergeven, 

wat mij is aangedaan?

De wonden in mijn ziel, 

de haat en bitterheid

Lijken niet te helen, 

niet door woorden, niet door tijd.
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Hemelhoog 414

2 O God, ik heb U nodig

Ik kan het zelf niet

Ik lijk haast te verstikken

In angst en in verdriet

Hoe kan ik ooit vergeven?

Zoals U mij vergeeft

Dwars door alles heen,

wat mij beschadigd heeft.
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Hemelhoog 414

2 O God, ik heb U nodig

Ik kan het zelf niet
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Stilte

Gebed en Voorbeden



Kindermoment



Kinderopwekking 159

Als ik soms gepest word,

maar ik heb niks gedaan;

dan vind ik dat niet eerlijk

en wil ik ze wel slaan.

Maar ik heb gelezen

ergens in Gods Woord:

'Kwaad met kwaad vergelden'

is niet zoals het hoort.



Kinderopwekking 159

En er staat geschreven

dat ik moet vergeven.

Niet 1, 2, 3 of 4 keer

maar 70 keer 7.

Wat?! 490 keer?

Nee, veel vaker, veel vaker,

veel vaker en veel meer.



Kinderopwekking 159

Refrein:

Altijd, altijd,

overal en telkens weer.

Nee, dat is niet simpel

en daarom geeft de Heer

zijn Heilige Geest

om in liefde te leven.

Zoals Hij mij vergeeft,

moet ik een ander ook vergeven.



Kinderopwekking 159

Het is best moeilijk

want iedereen die zegt:

'Je moet gewoon terugslaan

als iemand met je vecht'.

Maar als ik denk aan Jezus;

Hij sloeg niet terug

toen Hij met een zweep 

werd geslagen op z'n rug.



Kinderopwekking 159

En er staat geschreven

dat ik moet vergeven.

Niet 1, 2, 3 of 4 keer

maar 70 keer 7.

Wat?! 490 keer?

Nee, veel vaker, veel vaker,
veel vaker en veel meer.



Kinderopwekking 159

Refrein :

Altijd, altijd,

overal en telkens weer.

Nee, dat is niet simpel

en daarom geeft de Heer

zijn Heilige Geest

om in liefde te leven.

Zoals Hij mij vergeeft,

moet ik een ander ook vergeven.



de kinderen mogen naar de 

kindernevendienst



Uitnodiging 

voor de alpha-cursus 

door Cornelis van Breugel



1e Schriftlezing 
Matteüs 5: 17-26 (NBV)

17Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de

Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om

ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te

brengen. 18Ik verzeker jullie: zolang de hemel en

de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de

wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. 19Wie

dus ook maar een van de kleinste van deze

geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde

te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in

het koninkrijk van de hemel.



1e Schriftlezing 
Matteüs 5: 17-26 (NBV)

Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert,

zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien

staan. 20Want ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid

niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de

farizeeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de

hemel niet binnengaan.
21Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk

is gezegd: “Pleeg geen moord. Wie moordt, zal

zich moeten verantwoorden voor het gerecht.”



1e Schriftlezing 
Matteüs 5: 17-26 (NBV)

22En ik zeg zelfs: ieder die in woede tegen zijn

broeder of zuster tekeergaat, zal zich moeten

verantwoorden voor het gerecht. Wie tegen hen

“Nietsnut!” zegt, zal zich moeten verantwoorden

voor het Sanhedrin. Wie “Dwaas!” zegt, zal voor

het vuur van de Gehenna komen te staan.
23Wanneer je dus je offergave naar het altaar

brengt en je je daar herinnert dat je broeder of

zuster je iets verwijt, 24laat je gave dan bij het

altaar achter; ga je eerst met die ander verzoenen

en kom daarna je offer brengen.



1e Schriftlezing 
Matteüs 5: 17-26 (NBV)

25Leg een geschil snel bij, terwijl je nog met je

tegenstander onderweg bent, anders levert hij je

uit aan de rechter, draagt de rechter je over aan de

gerechtsdienaar en word je gevangengezet. 26Ik

verzeker je: dan kom je niet vrij voor je ook de

laatste cent betaald hebt.



Gezang 92: 1, 3 en 5

1 Al kon ik alle talen spreken

van hemel en aarde,

wanneer de liefde zou ontbreken,

wat had het voor waarde?

Mijn woord was niets dan loos gerucht,

luid schallende metalen,

schel klinkende cymbalen,

beroering in de lucht.
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Gezang 92: 1, 3 en 5

3 Verdeelde ik mijn goed en have,

ja, zou ik mijn leven

in onverschrokken overgave

als martelaar geven;

wanneer het niet uit liefde was,

geen vuurdoop zou mij baten,

niets zou ik achterlaten

dan vruchteloze as.
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dan vruchteloze as.



Gezang 92: 1, 3 en 5

5 O liefde, gij neemt haat en boosheid

en zelfzucht en schande

in ongeveinsde argeloosheid

de wapens uit handen.

Gij dekt de schulden toe. Gij zijt,

vol hoop het hoogste wagend,

gelovig alles dragend,

het leven toegewijd.



Gezang 92: 1, 3 en 5

5 O liefde, gij neemt haat en boosheid

en zelfzucht en schande

in ongeveinsde argeloosheid

de wapens uit handen.

Gij dekt de schulden toe. Gij zijt,

vol hoop het hoogste wagend,

gelovig alles dragend,

het leven toegewijd.



Verkondiging

n.a.v. Matteüs 5: 21-26

















Hemelhoog 395

1 Ik wil jou van harte dienen

en als Christus voor je zijn.

Bid dat ik genade vind, dat 

jij het ook voor mij kunt zijn.

2 Wij zijn onderweg als pelgrims,

vinden bij elkaar houvast.

Naast elkaar als broers en zusters,

dragen wij elkanders last.



Hemelhoog 395

3 Ik zal Christus' licht ontsteken

als het duister jou omvangt.

Ik zal jou van vrede spreken

waar je hart naar heeft verlangd.

4 Ik zal blij zijn als jij blij bent,

huilen om jouw droefenis,

al mijn leeftocht met je delen

tot de reis ten einde is.



Hemelhoog 395

5 Dan zal het volmaakte komen

als wij zingend voor Hem staan.

Als wij Christus' weg van liefde

en van lijden zijn gegaan.



Kindernevendienst

De kinderen komen terug in de dienst.



Dankgebed



Inzameling van de gaven 
• De collecte in deze dienst is bestemd voor 

het College van kerkrentmeesters

Eredienst en kerkmuziek

• De collecte bij de uitgang is bestemd voor 

het College van kerkrentmeesters

Predikantsplaatsen

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

Direct na deze dienst zijn 2 leden van het nazorgteam 

beschikbaar voor een luisterend oor en/of gebed voor u.



Hemelhoog 332

1 Gezegend is de Vader,

die ons gezegend heeft.

Ons liefdevol gekozen 

en deel aan Christus geeft. 

Met Hem zijn wij gestorven, 

begraven in zijn dood,

om opgewekt te leven;

te leven van de hoop!
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Hemelhoog 332

2 Geworteld zijn in Christus, 

die ons zijn vruchten geeft, 

van hoop, geloof en liefde; 

de vruchten van de Geest. 

Vergevende de ander, 

Verdragende elkaar, 

gekleed in medeleven; 

zo dienen wij elkaar!
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Hemelhoog 332

2 Geworteld zijn in Christus, 

die ons zijn vruchten geeft, 

van hoop, geloof en liefde; 

de vruchten van de Geest. 

Vergevende de ander, 

Verdragende elkaar, 

gekleed in medeleven; 

zo dienen wij elkaar!



Opw 770
(indien mogelijk staande)

1 

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.

Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 

Uw naam is Ik ben en Ik zal er zijn.



Opw 770

2 

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.



Opw 770

3 

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.



Opw 770

Refrein:

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.



Opw 770

4 

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.



Opw 770

Refrein:

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,

uw naam is Ik ben, en Ik zal er zijn.



Zegen 

met gezongen Amen



Gezegende Zondag

In de middagdienst, welke begint om 17.00 

uur gaat voor:

Ds. W.H. Hendriks

Deze dienst is na te beluisteren op www.kerknumansdorp.nl

U bent nu van harte uitgenodigd om met elkaar een 

kopje koffie, thee of limonade te drinken in de Voorhof

Er zijn 2 leden van het nazorgteam beschikbaar 

in de kerkzaal  voor u; voor een luisterend oor 

en/of een gebed.


