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De kracht van Uw liefde

Heer ik kom tot U.

Neem mijn hart verander mij.

Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U.

Want Heer ik heb ontdekt, 

dat als ik aan uw voeten ben, 

trots en twijfel wijken, 

voor de kracht van Uw liefde



De kracht van Uw liefde

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen.

Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart.

Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend.

Dan zweef ik op de wind, 

gedragen door Uw Geest, 

en de kracht van Uw liefde.



De kracht van Uw liefde

Heer kom dichter bij, 

dan kan ik Uw schoonheid zien

en Uw liefde voelen diep in mij. 

En Heer leer mij Uw wil, 

zodat ik U steeds dienen kan. 

En elke dag mag leven

door de kracht van Uw liefde.



De kracht van Uw liefde

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen.

Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart.

Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend.

Dan zweef ik op de wind, 

gedragen door Uw Geest, 

en de kracht van Uw liefde.



De kracht van Uw liefde

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen.

Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart.

Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend.

Dan zweef ik op de wind, 

gedragen door Uw Geest, 

en de kracht van Uw liefde.

2x





Als U het huis niet bouwt

Alles wat ik ben behoort U toe

en al wat ik op aarde heb,

ontving ik dankzij U.

Ik zet mijn trots en eergevoel opzij;

het dienen van mijn Heer is nu

het hoogste doel voor mij.



Als U het huis niet bouwt

Want als U het huis niet bouwt,

is mijn moeite tevergeefs.

Als U niet werkt door mij

blijft er niets dat waarde heeft.

Ik wil bouwen aan een huis

dat de vuurproef kan doorstaan.

Iets dat blijvend is,

waarvan U zegt: "Goed gedaan".



Als U het huis niet bouwt

Zo gauw wens ik wat U een ander geeft

en zie ik niet de gaven

die U mij gegeven heeft.

Heer, blaas het vuur aan dat U eens begon;

ontsteek in mij een liefdesvuur

dat iedereen zal zien.



Als U het huis niet bouwt

Want als U het huis niet bouwt,

is mijn moeite tevergeefs.

Als U niet werkt door mij

blijft er niets dat waarde heeft.

Ik wil bouwen aan een huis

dat de vuurproef kan doorstaan.

Iets dat blijvend is,

waarvan U zegt: "Goed gedaan".



Als U het huis niet bouwt

Voor de glorie van uw Naam.

Glorie van Uw Naam!



Als U het huis niet bouwt

Want als U het huis niet bouwt,

is mijn moeite tevergeefs.

Als U niet werkt door mij

blijft er niets dat waarde heeft.

Ik wil bouwen aan een huis

dat de vuurproef kan doorstaan.

Iets dat blijvend is,

waarvan U zegt: "Goed gedaan".





Laat het huis gevuld zijn

Laat het huis gevuld zijn 

met wierrook van aanbidding.

Laat het huis gevuld zijn 

met de wolk van mijn geest.

Laat het huis gevuld zijn 

met het brood van eeuwig leven.

Laat het huis gevuld zijn met mijn geur.



Laat het huis gevuld zijn

Want ik wil komen met mijn geest.

En doorwaaien heel het huis.

Ik wil het maken tot een tempel waar ik woon.

Laat mijn leven in je zijn.

Ik maak je heilig, puur en rein.

Ik laat het levend water stromen door je heen.



Laat het huis gevuld zijn

Laat het huis gekleed zijn 

met kleden van fijn linnen.

Laat het huis gekleed zijn 

met gerechtigheid en trouw.

Laat het huis gekleurd zijn 

door het bloed van Uw Zoon Jezus.

Laat het huis gereinigd zijn en schoon.



Laat het huis gevuld zijn

Want U wilt komen met Uw geest.

En doorwaaien heel het huis.

U wilt het maken tot een tempel waar U woont

Laat Uw leven in ons zijn.

Maak ons heilig, puur en rein.

Laat het levend water stromen door ons heen.



Laat het huis gevuld zijn

Heer wij roepen tot U.

Kom opnieuw met Uw vuur.

Wij verlangen naar echtheid.

Bewerk het diep in ons hart.



Laat het huis gevuld zijn

Heer wees welkom met Uw geest.

En doorwaai nu heel het huis.

Wil het maken tot een tempel waar U woont.

Laat Uw leven in ons zijn.

Maak ons heilig, puur en rein.

Laat het levend water stromen door ons heen.





Laat Uw glorie zien

Laat uw glorie zien

aan heel de wereld om ons heen.

Als wij samen U aanbidden,

dan maakt U ons één.

Laat uw glorie zien,

laat alle blijdschap die U brengt

een getuigenis van hoop zijn

voor wie U niet kent.



Laat Uw glorie zien

Als wij samen U aanbidden

en vol eerbied voor U staan,

daalt uw Geest neer in ons midden

raak ons allen aan.

Als wij Jezus' naam belijden

als de enige die redt.

Toon uw majesteit en glorie,

dat is ons gebed.



Laat Uw glorie zien

Laat uw glorie zien,

dat heel de wereld horen mag

het lied van Jezus en het kruis

waar Hij ons redding bracht.

Laat uw glorie zien

aan wie gebroken is en moe,

dat zij horen hoe U liefdevol

hun namen roept.



Laat Uw glorie zien

Als wij samen U aanbidden

en vol eerbied voor U staan,

daalt uw Geest neer in ons midden

raak ons allen aan.

Als wij Jezus' naam belijden

als de enige die redt.

Toon uw majesteit en glorie,

dat is ons gebed.



Laat Uw glorie zien

Laat uw glorie zien

aan heel de wereld om ons heen

als wij samen U aanbidden

dan maakt U ons één.

Laat uw glorie zien,

laat alle blijdschap die U brengt

een getuigenis van hoop zijn

voor wie U niet kent.



Laat Uw glorie zien

Als wij samen U aanbidden

en vol eerbied voor U staan,

daalt uw Geest neer in ons midden

raak ons allen aan.

Als wij Jezus' naam belijden

als de enige die redt.

Toon uw majesteit en glorie,

dat is ons gebed.



Laat Uw glorie zien

Laat uw glorie zien (4x)

Wij aanbidden U (4x)





Kom tot de Vader

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.



Kom tot de Vader

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.



Kom tot de Vader

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.



Kom tot de Vader

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.



Kom tot de Vader

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.



Kom tot de Vader

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.



Kom tot de Vader

De liefde die Hij geeft,

de woorden die Hij spreekt.

Hij wacht alleen nog maar 

totdat je komt.                                  



Welkom

Mededelingen door diaken 

Mirjam Pegels - Korbijn

Voor verdere bijzonderheden 

wordt verwezen naar de weekbrief. 



Stil gebed
Wij gaan (indien mogelijk) staan.



ELB 372

Mijn Jezus, mijn Redder, 

Heer, er is niemand als U.

Laat elk moment, al wat ik denk,

vol zijn van uw liefde, Heer.

Mijn schuilplaats, mijn trooster,

veilige toren van kracht,

adem en stem, al wat ik ben,

brengen U voortdurend eer.



ELB 372

Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij.

Zing van de Koning en zijn heerschappij.

Bergen aanbidden, de zee juicht mee

bij het horen van uw Naam.

U wil ik prijzen voor dat wat U schiep;

mijn leven lang loven, want U heb ik lief.

Niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.



ELB 372

Mijn Jezus, mijn Redder, 

Heer, er is niemand als U.

Laat elk moment, al wat ik denk,

vol zijn van uw liefde, Heer.

Mijn schuilplaats, mijn trooster,

veilige toren van kracht,

adem en stem, al wat ik ben,

brengen U voortdurend eer.



ELB 372

Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij.

Zing van de Koning en zijn heerschappij.

Bergen aanbidden, de zee juicht mee

bij het horen van uw Naam.

U wil ik prijzen voor dat wat U schiep;

mijn leven lang loven, want U heb ik lief.

Niets is zo goed als een leven heel dicht bij 



ELB 372

Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij.

Zing van de Koning en zijn heerschappij.

Bergen aanbidden, de zee juicht mee

bij het horen van uw Naam.

U wil ik prijzen voor dat wat U schiep;

mijn leven lang loven, want U heb ik lief.

Niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.

Niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.



Bemoediging en groet

Na bemoediging en groet gaan wij weer zitten



Psalmproject Psalm 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.



Psalmproject Psalm 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.



Psalmproject Psalm 51



Psalmproject Psalm 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.



Psalmproject Psalm 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.



Psalmproject Psalm 51

Was mij witter dan sneeuw, 

laat mij rein voor U staan.

Zie niet om naar wat ik heb gedaan.



Leefregel
Johannes 13:34 en 35 en 14:21 (NBV)

34Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief.

Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie

elkaar liefhebben. 35Aan jullie liefde voor elkaar

zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’

21Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt,

heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal de liefde van

mijn Vader en mij ontvangen, en ik zal mij aan

hem bekendmaken.’



Opwekking 194

U maakt ons één.

U bracht ons tesamen,

wij eren en aanbidden U.

U maakt ons één, 

U bracht ons tesamen,

wij eren en aanbidden U.



Opwekking 194

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.



Opwekking 194



Opwekking 194

U maakt ons één.

U bracht ons tesamen,

wij eren en aanbidden U.

U maakt ons één, 

U bracht ons tesamen,

wij eren en aanbidden U.



Opwekking 194

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 

om de opening van het Woord



Kindermoment



ELB 195 Kinderlied

Gods volk wordt uitgeleid, 

zij gaan met vreugde voort

en de bergen en de heuv’len juichen rondom hen,

Alles zingt erbij, zelfs de bomen zijn blij

en zij klappen voor hun God. 



ELB 195 Kinderlied

En de bomen in het veld zullen klappen voor Hem,

en de bomen in het veld zullen klappen voor Hem.

En de bomen in het veld zullen klappen voor Hem

en zij gaan vrolijk voort.



ELB 195 Kinderlied

Gods volk wordt uitgeleid, 

zij gaan met vreugde voort

en de bergen en de heuv’len juichen rondom hen,

Alles zingt erbij, zelfs de bomen zijn blij

en zij klappen voor hun God. 



ELB 195 Kinderlied

En de bomen in het veld zullen klappen voor Hem,

en de bomen in het veld zullen klappen voor Hem.

En de bomen in het veld zullen klappen voor Hem

en zij gaan vrolijk voort.



ELB 195 Kinderlied

En de bomen in het veld zullen klappen voor Hem,

en de bomen in het veld zullen klappen voor Hem.

En de bomen in het veld zullen klappen voor Hem

en zij gaan vrolijk voort.



Kindernevendienst

De kinderen gaan naar de kindernevendienst



Bijbellezing
Johannes 17:20-26 (NBV)

20Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die 

door hun verkondiging in mij geloven. 21Laat hen 

allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in 

u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld 

gelooft dat u mij hebt gezonden. 22Ik heb hen 

laten delen in de grootheid die u mij gegeven 

hebt, opdat zij één zijn zoals wij: 23ik in hen en u 

in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de 

wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden, en dat 

u hen liefhad zoals u mij liefhad.



Bijbellezing
Johannes 17:20-26 (NBV)

24Vader, u hebt hen aan mij geschonken, laat 

hen dan zijn waar ik ben. Dan zullen zij de 

grootheid zien die u mij gegeven hebt omdat u 

mij al liefhad voordat de wereld gegrondvest 

werd. 25Rechtvaardige Vader, de wereld kent u 

niet, maar ik ken u, en zij weten dat u mij hebt 

gezonden.
26Ik heb hun uw naam bekendgemaakt en dat zal 

ik blijven doen, zodat de liefde waarmee u mij 

liefhad in hen zal zijn en ik in hen.’



Psalm 133 vers 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 vers 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 vers 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.



Prediking
Johannes 17: 21 en 23

Eén met de Vader, met Jezus en met elkaar

21Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij 

bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat 

de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden.
23Ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen 

één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt 

gezonden, en dat u hen liefhad zoals u mij 

liefhad.



ELB 376

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

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.



ELB 246

1. 

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.

Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.

Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming.

Ik bouw op U en ga in uwe naam.

Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming.

Ik bouw op U en ga in uwe naam.



ELB 246

2. 

Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend.

En telkens meer moet ik uw kracht verstaan.

Toch rijst in mij een lied van overwinning.

Ik bouw op U en ga in uwe naam.

Toch rijst in mij een lied van overwinning.

Ik bouw op U en ga in uwe naam.



ELB 246

3. 

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.

Gij voert de strijd, de huld’ is U gewijd.

In ’t laatste uur zal ’k zegevierend ingaan

in rust met U die mij hebt voortgeleid.

In ’t laatste uur zal ’k zegevierend ingaan

in rust met U die mij hebt voortgeleid.



Kindernevendienst

De kinderen komen terug van de kindernevendienst.



Lezing formulier

voor 

de openbare geloofsbelijdenis



Geloofsbelijdenis

Wij gaan (indien mogelijk) staan



Hemelhoog 502 (Sela)

In het water van de doop, 

zien wij hoe God zelf belooft, 

dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is. 

Water dat getuigt en spreekt,

van de hoop die in ons leeft,

dat Gods liefde voor ons niet veranderd is.



Hemelhoog 502 

Eén met Christus in zijn dood, 

gaan wij onder in de doop,

overtuigd dat er bij Hem vergeving is. 

Eén met Christus, ingelijfd, 

staan wij op van schuld bevrijd,

in een leven dat voorgoed veranderd is.



Hemelhoog 502 

Met de Heer begraven en weer opgestaan,

om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan. 

Uit het water van de doop, 

putten wij geloof en hoop,

dat Gods trouw en liefde blijvend is. 

Dat Gods trouw en liefde blijvend is.



Hemelhoog 502 

In zijn lichaam ingelijfd:

Christus’ kerk die wereldwijd,

is geroepen om een beeld van Hem te zijn. 

Mensen overal vandaan, 

die de weg van Christus gaan,

om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn.



Hemelhoog 502 

Met de Heer begraven en weer opgestaan,

om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan. 

Uit het water van de doop, 

putten wij geloof en hoop,

dat Gods trouw en liefde blijvend is. 

Dat Gods trouw en liefde blijvend is.



Hemelhoog 502 



Hemelhoog 502 

Reinig ons, en vernieuw ons leven Heer.

Reinig ons, en vernieuw ons leven Heer.

Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer.

Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer.



Hemelhoog 502 

Met de Heer begraven en weer opgestaan,

om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan. 

Uit het water van de doop, 

putten wij geloof en hoop,

dat Gods trouw en liefde blijvend is. 



Hemelhoog 502 

Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil’ge Geest! 

Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft! 

Wat een liefde, wat een hoop! 

U verzegelt door de doop

dat ons leven bij U veilig is.

Dat ons leven bij U veilig is.



Belijdenisvragen 



Zegenteksten

Dit zegt de Zoon van God, Die ogen heeft als 

vlammend vuur en voeten als brons: 

“Ik weet wat u doet, namelijk hoe liefdevol, 

gelovig, hulpvaardig en standvastig u bent; 

u doet nu zelfs meer dan vroeger.”

(Openbaring 2:19)



Zegenteksten

Dit zegt de HEER:

“Wees niet bang, want Ik zal je vrijkopen.

Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij.”

(Jesaja 43: 1b)



Zegenteksten

Laat mij weer leven voor Uw aangezicht, 

laat mij rein voor U staan.

(Psalm 51)



Zegenteksten

Jezus zegt:

“Kom naar Mij toe , jullie die vermoeid zijn en

onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust

geven.”

(Mattheüs 11: 28)



Zegenteksten

Wanneer je wordt geroepen, moet je antwoorden: 

“Spreek, HEER, uw dienaar luistert.”

(1 Samuël 3: 9b)



Psalm 134 vers 3 (OB)
Wij gaan (indien mogelijk) staan

Dat 's HEEREN zegen op u daal';

Zijn gunst uit Sion u bestraal';

Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer;

Looft, looft dan aller heren HEER.



Woord namens de belijdeniskring



Stilte

Danken en Voorbeden

Gezamenlijk Onze Vader



Inzameling van de gaven

De collecte in de dienst is voor

het college van Kerkrentmeesters:

- Jeugdwerk - Clubs

De collecte bij de uitgang is voor 

de Diaconie:

- Kerk in actie

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



Gezang 474: 1, 2 en 3
Wij gaan (indien mogelijk) staan

1.

God roept ons, broeders, tot de daad;

zijn werk wacht, treedt dan aan

en weest gereed om elke weg,

die Hij u wijst, te gaan.

Wij weten dat, wat komen mag,

toch hij slechts wint die waagt,

en wie zich zelve geven wil

door 't donker vlammen draagt.



Gezang 474: 1, 2 en 3
Wij gaan (indien mogelijk) staan

2.

God roept, en in Hem is de kracht,

die onze zwakheid staalt.

Dit is de vreugd, dat Hij het doel

en onze vaart bepaalt.

Dat Hij ons over grenzen heen

laat zien het groot gezicht

van aller mensen broederschap

in 't ene, godlijk licht.



Gezang 474: 1, 2 en 3
Wij gaan (indien mogelijk) staan

3.

God roept, en wat de mensen scheidt

dat zij geen scheiding meer;

zijn liefde houde ons allen saam

en samen met de Heer.

Want wat er in de wereld woed',

toch is het God die wint

en in een elk die Hem behoort

het nieuwe rijk begint.



Zegen

met gezongen 

Amen



Muziek

Feliciteren 

in de kerk

en

in de Voorhof



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.

Ds. N. Paap uit Vlaardingen

gaat vanmiddag om 18.00 uur voor in deze kerk

U bent nu van harte welkom in 
de Voorhof 

voor koffie, thee en limonade 
en om elkaar te ontmoeten


