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19 mei 2019

Voorganger : Ds. J. den Braber

Organist : Danny Spaans

M.m.v. : de kerkband



Welkom

Mededelingen door ouderling

Ton Versteeg

Voor verdere bijzonderheden wordt 

verwezen naar de weekbrief. 



Stil gebed

De gemeente gaat (indien mogelijk) staan.



ELB 374 O Heer mijn God

1. O Heer, mijn God, wanneer ik in verwond’ring

de wereld zie die U hebt voortgebracht.

het sterrenlicht, het rollen van de donder,

heel dit heelal, dat vol is van uw kracht.

Refrein:

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:

Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:

Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!



ELB 374 O Heer mijn God

2. Als ik bedenk dat Jezus zonder klagen

tot in de dood gegaan is als een lam,

sta ik verbaasd dat Hij mijn schuld wou dragen

en aan het kruis mijn zonde op zich nam.

Refrein:

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:

Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:

Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!



ELB 374 O Heer mijn God

3. Als Christus komt met majesteit en luister,

brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn.

Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen,

en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij.

Refrein:

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:

Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:

Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!

2x



Votum en groet

(Na het votum en de groet gaat de gemeente 

weer zitten). 



ELB 314 / Opw 427
Maak mij rein

1. Maak mij rein voor U

als gelouterd goud,

en zuiver zilver. 

Laat mij zijn voor U

als gelouterd goud, puur goud.



ELB 314 / Opw 427
Maak mij rein

Refrein:

Dwars door het vuur maakt U mij rein en puur.

Ik strek mij uit, Jezus,

naar meer van uw Geest en uw heiligheid.

Ja, ik besluit, Jezus,

een dienstknecht te zijn van U, 

mijn Meester, steeds tot uw wil bereid.



ELB 314 / Opw 427
Maak mij rein

2. Maak mij rein voor U. 

Was mijn leven schoon.

Vergeef mijn zonden. 

Laat mij zijn voor U

zuiver als uw Zoon

Heilig mij.   



ELB 314 / Opw 427
Maak mij rein

Refrein (2x):

Dwars door het vuur maakt U mij rein en puur.

Ik strek mij uit, Jezus,

naar meer van uw Geest en uw heiligheid.

Ja, ik besluit, Jezus,

een dienstknecht te zijn van U, 

mijn Meester, steeds tot uw wil bereid.

steeds tot uw wil bereid.

steeds tot uw wil bereid.

steeds tot uw wil bereid.



Gebed van verootmoediging



Psalm 100 vers 2 en 3

2. Roept uit met blijdschap: "God is Hij.

Hij schiep ons, Hem behoren wij,

zijn volk, de schapen die Hij hoedt

en als beminden weidt en voedt."

3. Treedt statig binnen door de poort.

Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord.

Heft hier voor God uw lofzang aan:

Gebenedijd zijn grote naam.



Wetslezing
Mattheus 5 : 21 - 26  en 38 - 48  (NBV)

21Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het 

volk is gezegd: “Pleeg geen moord. Wie 

moordt, zal zich moeten verantwoorden voor 

het gerecht.” 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.



Wetslezing
Mattheus 5 : 21 - 26  en 38 - 48  (NBV)

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.
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 gevangen 

gezet. 26Ik verzeker je: dan kom je niet vrij voor 

je ook de laatste cent betaald hebt.



Wetslezing
Mattheus 5 : 21 - 26  en 38 - 48  (NBV)

38Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Een 

oog voor een oog en een tand voor een 

tand.” 39En ik zeg jullie je niet te verzetten tegen 

wie kwaad doet, maar wie je op de rechterwang 

slaat, ook de linkerwang toe te keren. 40Als 

iemand een proces tegen je wil voeren en je 

onderkleed van je wil afnemen, sta hem dan ook 

je bovenkleed af. 41En als iemand je dwingt één 

mijl met hem mee te gaan, loop er dan twee met 

hem op. 42Geef aan wie iets van je vraagt, en 

keer je niet af van wie geld van je wil lenen.



Wetslezing
Mattheus 5 : 21 - 26  en 38 - 48  (NBV)

43Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Je 

moet je naaste liefhebben en je vijand haten.”
44En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor 

wie jullie vervolgen, 45alleen dan zijn jullie 

werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij 

laat zijn zon immers opgaan over goede en 

slechte mensen en laat het regenen over 

rechtvaardigen en onrechtvaardigen. 46Is het 

een verdienste als je liefhebt wie jou liefheeft? 

Doen de tollenaars niet net zo?



Wetslezing
Mattheus 5 : 21 - 26  en 38 - 48  (NBV)

47En als jullie alleen je broeders en zusters 

vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks 

doe je dan? Doen de heidenen niet net 

zo? 48Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse 

Vader volmaakt is.



Opwekking 755 / Hemelhoog 486 

Laat ons Christus zien

Bewerk ons hart, o God,

Maak het goede grond.

Help ons te ontvangen

wat U spreekt tot ons.

Plant Uw Woord diep in ons hart;

geef het rijke vrucht.

Leid ons in Uw waarheid, Heer;

geef dat twijfel vlucht.



Laat ons zien; laat ons Christus zien.

Laat Uw glorie ons beschijnen

als Uw Woord gepredikt wordt.

En laat ieder hart belijden: Hij is Heer!

Opwekking 755 / Hemelhoog 486 

Laat ons Christus zien



Uw Woord is levend licht

voor ons verduisterd hart;

draagt ons door verleiding heen,

wijst ons steeds Uw pad.

Uw Woord is brood voor onze ziel,

vrijheid voor de slaaf;

geeft ons wijsheid, voedt ons op.

Heer, spreek tot ons vandaag.

Opwekking 755 / Hemelhoog 486 

Laat ons Christus zien



Laat ons zien; laat ons Christus zien.

Laat Uw glorie ons beschijnen

als Uw Woord gepredikt wordt.

En laat ieder hart belijden: Hij is Heer!

Opwekking 755 / Hemelhoog 486 

Laat ons Christus zien



Waar zouden wij gaan, Heer?

Waar zouden wij gaan?

U hebt de woorden van eeuwig leven.

Waar zouden wij gaan, Heer?

Waar zouden wij gaan?

U hebt de woorden van eeuwig leven.

Waar zouden wij gaan, Heer?

Waar zouden wij gaan?

U hebt de woorden van eeuwig leven.

Waar zouden wij gaan, Heer?

Waar zouden wij gaan?

U hebt de woorden van eeuwig leven.

Opwekking 755 / Hemelhoog 486 

Laat ons Christus zien



Laat ons zien; laat ons Christus zien.

Laat ons zien; laat ons Christus zien.

Laat Uw glorie ons beschijnen

als Uw Woord gepredikt wordt.

En laat ieder hart belijden: Hij is Heer!

Opwekking 755 / Hemelhoog 486 

Laat ons Christus zien



Gebed om de opening 

van het Woord en verlichting 

met de Heilige Geest 



Kindernevendienst

De kinderen gaan

naar de kindernevendienst.



Gezang 481 vers 1 en 2

1. 

O grote God die liefde zijt,

o Vader van ons leven,

vervul ons hart, dat wij altijd

ons aan uw liefde geven.

Laat ons het zout der aarde zijn,

het licht der wereld, klaar en rein.

Laat ons uw woord bewaren,

uw waarheid openbaren.



Gezang 481 vers 1 en 2

2. 

Maak ons volbrengers van dat woord,

getuigen van uw vrede,

dan gaat wie aarzelt met ons voort,

wie afdwaalt met ons mede.

Laat ons getrouw de weg begaan

tot allen die ons verre staan

en laat ons zonder vrezen

de minste willen wezen.



Schriftlezing (NBV)

Johannes 9 : 4 – 5 en Mattheus 5 : 13 - 16

4Zolang het dag is, moeten we het werk doen 

van hem die mij gezonden heeft; straks komt 

de nacht en dan kan niemand iets 

doen. 5Zolang ik in de wereld ben, ben ik het 

licht voor de wereld.’



Schriftlezing (NBV)

Johannes 9 : 4 – 5 en Mattheus 5 : 13 - 16

13Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het 

zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer 

zout gemaakt worden? Het dient nergens meer 

voor, het wordt weggegooid en vertrapt.
14Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die 

boven op een berg ligt, kan niet verborgen 

blijven. 15Men steekt ook geen lamp aan om 

hem vervolgens onder een korenmaat weg te 

zetten, nee, men zet hem op een standaard, 

zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is.



Schriftlezing (NBV)

Johannes 9 : 4 – 5 en Mattheus 5 : 13 - 16

16Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, 

opdat ze jullie goede daden zien en eer 

bewijzen aan jullie Vader in de hemel.



Opwekking 807 

God van Licht
In mijn twijfels, mijn verdriet,

in mijn falen ontbreekt U niet.

In uw liefde reist U mee.

U bent de rust als het stormt op zee.

U bent de rust als het stormt op zee.

In mijn onrust neemt U mijn hand;

in mijn vragen houdt uw Woord stand.

In uw liefde reist U mee.

U bent de rust als het stormt op zee.

U bent de rust als het stormt op zee.



Opwekking 807 

God van Licht
Refrein:

God van licht, wees mijn gids.

Leid mij door het donker.

Ik vertrouw op U.

God van licht, wees mijn gids.

Leid mij door het donker

veilig naar de kust, waar U woont.

Waar U woont,

waar U woont,

waar U woont.



Opwekking 807 

God van Licht
Storm en golven vrees ik niet.

In de morgen zing ik mijn lied.

In uw liefde reist U mee.

U bent de rust als het stormt op zee.

U bent de rust als het stormt op zee.



Opwekking 807 

God van Licht
Refrein:

God van licht, wees mijn gids.

Leid mij door het donker.

Ik vertrouw op U.

God van licht, wees mijn gids.

Leid mij door het donker

veilig naar de kust, waar U woont.

Waar U woont,

waar U woont,

waar U woont.



Opwekking 807 

God van Licht
U schijnt feller dan de sterren.

Heer, U leidt ons door de storm.

God van licht, wees mijn gids.

Leid mij door het donker.

Ik vertrouw op U.

God van licht, wees mijn gids.

Leid mij door het donker

veilig naar de kust.

4x



Opwekking 807 

God van Licht
Refrein:

God van licht, wees mijn gids.

Leid mij door het donker.

Ik vertrouw op U.

God van licht, wees mijn gids.

Leid mij door het donker

veilig naar de kust, waar U woont.

Waar U woont,

waar U woont,

waar U woont.





Verkondiging

n.a.v Mattheus 5: 14-16

“Doe het Licht aan en doe het licht aan!”





Opwekking 595 / Hemelhoog 649 

Licht van de wereld
Licht van de wereld U scheen in mijn duisternis,

nu mag ik zien wie U bent.

Liefde die maakt dat ik U wil kennen heer,

bij U wil zijn elk moment.

Refrein:

Voor U wil ik mij buigen,

U wil ik aanbidden,

U wil ik erkennen als mijn heer.

Want U alleen bent waardig,

heilig en rechtvaardig 

U bent zo geweldig goed voor mij!



Hemelse Heer,

U, die hoog en verheven bent,

Koning vol glorie en macht,

bent als een kind naar de wereld gekomen,

legde Uw heerlijkheid af.

Opwekking 595 / Hemelhoog 649 

Licht van de wereld



Refrein:

Voor U wil ik mij buigen,

U wil ik aanbidden,

U wil ik erkennen als mijn heer.

Want U alleen bent waardig, 

heilig en rechtvaardig

U bent zo geweldig goed voor mij!

Opwekking 595 / Hemelhoog 649 

Licht van de wereld



En nooit besef ik hoe U leed,

de pijn die al mijn zonde deed.

En nooit besef ik hoe U leed,

de pijn die al mijn zonde deed.

Opwekking 595 / Hemelhoog 649 

Licht van de wereld



Refrein:

Voor U wil ik mij buigen,

U wil ik aanbidden,

U wil ik erkennen als mijn heer.

Want U alleen bent waardig, 

heilig en rechtvaardig

U bent zo geweldig goed voor mij!

Opwekking 595 / Hemelhoog 649 

Licht van de wereld

2X



Kindernevendienst

De kinderen komen tijdens het naspel

terug van de kindernevendienst.



Vertel het aan de mensen

Vertel het aan de mensen

Wie liefde heeft - Jezus!

Vertel het aan de mensen

Wie vrede geeft - Jezus!

Vertel het aan de mensen

Dat Jezus leeft

Vertel het aan de mensen



Vertel het aan de mensen

Want iedereen moet weten

Wie liefde heeft - Jezus!

Want iedereen moet weten

Wie vrede geeft - Jezus!

Want iedereen moet weten

Dat Jezus leeft

Iedereen moet weten.



Bericht van overlijden

De gemeente gaat (indien mogelijk) staan.



Stilte 

Danken

Voorbede

gezamenlijk Onze Vader



Inzameling van de gaven 

De collecte in deze dienst is bestemd voor 

het College van Kerkrentmeesters:

Wezenzondag

De collecte bij de uitgang is tevens bestemd voor 

De Diaconie:

Jongeren in Rwanda (zie weekbrief)

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.



ELB 413 vers 1 en 2

(indien mogelijk staand)

1. Lichtstad met uw paarlen poorten, 

wond’re stad, zo hoog gebouwd, 

nimmer heeft men op deze aarde 

ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 

Refrein: 

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 

luist’ren naar zijn liefdesstem, 

daar geen rouw meer en geen tranen 

in het nieuw Jeruzalem



ELB 413 vers 1 en 2

2. Heilig oord vol licht en glorie, 

waar de boom des levens bloeit 

en de stroom van levend water 

door de gouden Godsstad vloeit. 

Refrein: 

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 

luist’ren naar zijn liefdesstem, 

daar geen rouw meer en geen tranen 

in het nieuw Jeruzalem



Zegen

Met gezongen amen



Gezegende zondag!

Om 18:00 uur gaat voor: 

Ds. C.D. van Alphen

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.

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.spant.org/cms_files/Image/Rondom%20voorstellingen/kopjes.JPG&imgrefurl=http://www.spant.org/zakelijke_podia/86/portemonneeloze_pauze/&usg=__79uISTw_V6iQ26QqCAsYPWPAF0Q=&h=681&w=1024&sz=71&hl=nl&start=5&tbnid=Sy33bEUWXk-mGM:&tbnh=100&tbnw=150&prev=/images?q=pauze&gbv=2&hl=nl

