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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.



ELB 299: 1, 2 en 3
(bewerking Kees Kraayenoord)

1 Welk een vriend is onze Jezus, 

die in onze plaats wil staan! 

Welk een voorrecht, dat ik door Hem 

altijd vrij tot God mag gaan. 

Dikwijls derven wij veel vrede, 

dikwijls drukt ons zonde neer, 

juist omdat wij ’t al niet brengen 

in ’t gebed tot onze Heer. 



ELB 299: 1, 2 en 3
(bewerking Kees Kraayenoord)

2 Leidt de weg soms door verzoeking, 

dat ons hart in ’t strijduur beeft, 

gaan wij dan met al ons strijden, 

tot Hem die verlossing geeft. 

Kan een vriend ooit trouwer wezen 

dan Hij, die ons lijden draagt? 

Jezus biedt ons aan genezing; 

Hij alleen is ’t, die ons schraagt.



ELB 299: 1, 2 en 3
(bewerking Kees Kraayenoord)

Welk een Vriend is Jezus

Welk een Vriend is Jezus

Welk een Vriend is onze Heer



ELB 299: 1,2 en 3
(bewerking Kees Kraayenoord)

3   Zijn wij zwak, belast, beladen 

en terneer gedrukt door zorg, 

dierb’re Heiland, onze toevlucht

Gij zijt onze Hulp en Borg.

Als soms vrienden ons verlaten, 

gaan wij biddend tot de Heer; 

In zijn armen zijn wij veilig, 

Hij verlaat ons nimmermeer. 



ELB 299: 1, 2 en 3
(bewerking Kees Kraayenoord)

Welk een Vriend is Jezus

Welk een Vriend is Jezus

Welk een Vriend is onze Heer



Bemoediging en groet

Na bemoediging en groet gaan wij weer zitten



Psalm Project 51

Was mij witter dan sneeuw,

was mij schoon van mijn schuld.

Zie mijn offer, Heer: mijn berouw.

Wees genadig, o God, 

heb met mij toch geduld.

Wees barmhartig, ik pleit op Uw trouw.



Psalm Project 51

Laat mij weer juichen, weer dansen in ‘t licht.

Laat mij weer leven voor Uw aangezicht.

Was mij witter dan sneeuw, 

laat mij rein voor U staan.

Zie niet om naar wat ik heb gedaan.



Psalm Project 51

Was mij witter dan sneeuw, 

maak mij sterk door Uw Geest.

Schep een zuiver hart diep in mij.

Laat mij dicht bij U zijn, U alleen, Heer, geneest.

Van mijn zonde en schuld, spreek mij vrij.



Psalm Project 51

Laat mij weer juichen, 

weer dansen in ‘t licht.

Laat mij weer leven voor Uw aangezicht.

Laat mij weer juichen, 

weer dansen in ‘t licht.

Laat mij weer leven voor Uw aangezicht.



Psalm Project 51

Was mij witter dan sneeuw, 

laat mij rein voor U staan. 

Zie niet om naar wat ik heb gedaan.

Laat mij weer juichen. Laat mij weer dansen.

Laat mij weer leven.

Laat mij weer juichen, weer dansen, weer leven.

Was mij witter dan sneeuw, 

laat mij rein voor U staan.

Zie niet om naar wat ik heb gedaan.





Genadeverkondiging

Dankzij het werk van de Here

Jezus ziet God ons als goed en 

zonder zonden! 

Omdat wij in Jezus geloven als 

onze Redder ziet God ons als 

rechtvaardig.



1e Gebedsblokje: 

Aanbidding en werk 



Psalm 65: 1 en 5

1 De stilte zingt U toe, o Here,

in uw verheven oord.

Wij zullen ons naar Sion keren

waar Gij ons bidden hoort.

Daar zal men, Heer, tot U zich wenden,

tot U komt al wat leeft,

tot U, o redder uit ellende,

die alle schuld vergeeft.



Psalm 65: 1 en 5

5 Gij komt het dorre land door schrijden

met water uit uw beek

en tot een rijke oogst bereiden,

uw voetstap maakt het week.

Gij druipt uw zegen in de voren,

Gij roept het kiemend graan;

zo wordt het brood voor ons geboren

waar Gij zijt voorgegaan.



2e Gebedsblokje: 

Kerk en toekomst



Kindernevendienst

De kinderen mogen naar de kindernevendienst



Bijbellezing
Lukas 18: 9-14 (NBV) 

9Met het oog op sommigen die zichzelf 

rechtvaardig vinden en anderen minachten, 

vertelde hij de volgende gelijkenis. 10‘Twee 

mensen gingen naar de tempel om te bidden, 

de een was een farizeeër en de ander een 

tollenaar. 11De farizeeër stond daar rechtop en 

bad bij zichzelf: “God, ik dank u dat ik niet ben 

als de andere mensen, die roofzuchtig of 

onrechtvaardig of overspelig zijn, en dat ik ook 

niet ben als die tollenaar. 



Bijbellezing
Lukas 18: 9-14 (NBV) 

12Ik vast tweemaal per week en draag een 

tiende van al mijn inkomsten af.” 13De tollenaar 

echter bleef op een afstand staan en durfde niet 

eens zijn blik naar de hemel te richten. In plaats 

daarvan sloeg hij zich op de borst en zei: “God, 

wees mij zondaar genadig.” 14Ik zeg jullie, hij 

ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in 

de ogen van God, maar die ander niet. Want wie 

zichzelf verhoogt zal vernederd worden, maar 

wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden.’



3e Gebedsblokje: 

Stilte voor persoonlijk gebed



Psalm 42: 1 en 3 (OB)

1 't Hijgend hert, der jacht ontkomen,

Schreeuwt niet sterker naar 't genot

Van de frisse waterstromen,

Dan mijn ziel verlangt naar God.

Ja, mijn ziel dorst naar den HEER;

God des levens, ach, wanneer

Zal ik naad'ren voor Uw ogen,

In Uw huis Uw naam verhogen?



Psalm 42: 1 en 3 (OB)

3 O mijn ziel, wat buigt g' u neder?

Waartoe zijt g' in mij ontrust?

Voed het oud vertrouwen weder;

Zoek in 's Hoogsten lof uw lust;

Want Gods goedheid zal uw druk

Eens verwiss'len in geluk.

Hoop op God, sla 't oog naar boven;

Want ik zal Zijn naam nog loven.



Verkondiging

n.a.v. Lukas 18: 10 – 14

De zwakte van ons gebed



Opwekking 599

Nog voordat je bestond,

kende Hij je naam.

Hij zag je elk moment,

en telde elke traan.

Omdat Hij van je hield,

Gaf Hij zijn eigen Zoon.

Hij wacht alleen nog maar

totdat je komt.



Opwekking 599

En wat je nu ook doet,

Zijn liefde blijft bestaan

Ook niets wat jij ooit deed

verandert daar iets aan.

Omdat Hij van je houdt,

gaf Hij zijn eigen Zoon

En nu is alles klaar 

wanneer jij komt.



Opwekking 599

Kom tot de Vader,

Kom zoals je bent.

Heel je hart, al je pijn

is bij Hem bekend.

De liefde die Hij geeft,

de woorden die Hij spreekt.

Daarmee is alles klaar 

wanneer jij komt.



Opwekking 599

En wat je nu ook doet

Zijn liefde blijft bestaan.

Want niets wat jij ooit deed

verandert daar iets aan

Omdat Hij van je houdt

gaf Hij zijn eigen Zoon.

En nu is alles klaar 

wanneer jij komt.



Opwekking 599

Kom tot de Vader,

Kom zoals je bent.

Heel je hart, al je pijn

is bij Hem bekend.

De liefde die Hij geeft,

de woorden die Hij spreekt.

Daarmee is alles klaar 

wanneer jij komt.

2x



Opwekking 599

De liefde die hij geeft,

De woorden die hij spreekt.

Hij wacht alleen nog maar 

totdat je komt.



Kindernevendienst

De kinderen komen terug van de kindernevendienst.





4e Gebedsblokje: 

Gebedsblokje met kinderen



Opwekking voor Kids 97

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!



Opwekking voor Kids 97

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.



Opwekking voor Kids 97

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.



Opwekking voor Kids 97

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.



Opwekking voor Kids 97

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!



Opwekking voor Kids 97

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.



Opwekking voor Kids 97

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.



Opwekking voor Kids 97

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.



5e Gebedsblokje: 

Wereld en overig 

Afsluiting met gezongen 

onze Vader



Inzameling van de gaven

De collecte in de dienst is voor

het college van Kerkrentmeesters:

- Biddagcollecte

De collecte bij de uitgang is voor de Diaconie

met bestemming:

- Stichting Oost Europa

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.



Mary did you know

Mary, did you know that your Baby Boy 

would one day walk on water?
<Maria, wist je dat jouw baby eens over water zal lopen?>

Mary, did you know that your Baby Boy 

would save our sons and daughters?
<Maria, wist je dat jouw baby onze zonen en dochters zal bevrijden?>

Did you know that your Baby Boy 

has come to make you new?
< Wist je dat jouw baby is gekomen om jou nieuw te maken?>

This Child that you delivered 

will soon deliver you.
< De baby die jij leven gaf, zal jou spoedig het leven geven>



Mary did you know

Mary, did you know that your Baby Boy 

will give sight to a blind man?
< Maria, wist je dat jouw baby de blinden het gezicht zal geven?>

Mary, did you know that your Baby Boy 

will calm the storm with His hand?
< Maria, wist je dat jouw baby een storm door Zijn hand stil zal maken?>

Did you know that your Baby Boy 

has walked where angels trod?
< Wist je dat jouw baby heeft gelopen waar engelen wandelden?>

When you kiss your little Baby 

you kissed the face of God?
< Wanneer je jouw baby op zijn gezichtje kust, je een kus geeft op Gods gezicht?>



Mary did you know

Mary did you know.. Ooo Ooo Ooo
< Maria, wist je dat….>

The blind will see. <de blinden zullen zien>

The deaf will hear. <de doven zullen horen>

The dead will live again. <de doden zullen weer leven>

The lame will leap. <de lammen zullen springen>

The dumb will speak <de stommen zullen spreken>

The praises of The Lamb <om het Lam te prijzen>



Mary did you know

Mary, did you know that your Baby Boy 

is Lord of all creation?
< Maria, wist je dat jouw baby de Heer van heel de Schepping is?>

Mary, did you know that your Baby Boy 

would one day rule the nations?
< Maria, wist je dat jouw baby op een dag over alle natiën zal regeren?>

Did you know that your Baby Boy 

is heaven's perfect Lamb?
< Wist je dat jouw baby het perfecte Lam van de hemel is?>

The sleeping Child you're holding 

is the great "I am“
< Het slapende kindje dat je nu vasthoudt is de grote “IK BEN”>





ELB 147: 1, 5 en 6
(bewerking Joke Buis)

1 Heer, ik hoor van rijke zegen

die Gij uitstort keer op keer

laat ook van die milde regen

druppels vallen op mij neer

ook op mij, ook op mij

druppels vallen ook op mij



ELB 147: 1, 5 en 6
(bewerking Joke Buis)

5 Liefde Gods, zo rein, zo krachtig

bloed van Jezus, rijk en vrij

Gods genade, sterk en machtig

Heer, verhoog Uzelf in mij 

Ook in mij, ook in mij

Heer, verhoog Uzelf in mij 



ELB 147: 1, 5 en 6
(bewerking Joke Buis)

6 Ga mij niet voorbij, o Herder

Maak mij gans van zonden vrij

vloeit de stroom van zegen verder

zegen anderen, maar ook mij

Ja, ook mij, ja ook mij

zegen anderen, maar ook mij

Ja, ook mij, ja ook mij

zegen anderen, maar ook mij



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.

Om 17:00 uur gaat voor:

Ds. N. de Boo uit Zeist

U bent nu van harte welkom in 
de Voorhof 

voor koffie, thee en limonade 
en om elkaar te ontmoeten




