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Welkom

Mededelingen door 

Ouderling Ton Versteeg.

Voor verdere bijzonderheden wordt 

verwezen naar de weekbrief.



Stil gebed (staande)



Gezang 477 vers 1 en 2 (staande)

1. 

Geest van hierboven, 

leer ons geloven, 

hopen, liefhebben door uw kracht! 

Hemelse Vrede, 

deel U nu mede 

aan een wereld die U verwacht! 

➔



Gezang 477 vers 1 en 2 (staande)

Wij mogen zingen 

van grote dingen, 

als wij ontvangen 

al ons verlangen, 

met Christus opgestaan. Halleluja! 

Eeuwigheidsleven 

zal Hij ons geven, 

als wij herboren 

Hem toebehoren, 

die ons is voorgegaan. Halleluja! 



Gezang 477 vers 1 en 2 (staande)

2. 

Wat kan ons schaden, 

wat van U scheiden, 

Liefde die ons hebt liefgehad? 

Niets is ten kwade, 

wat wij ook lijden, 

Gij houdt ons bij de hand gevat. 

➔



Gezang 477 vers 1 en 2 (staande)

Gij hebt de zege 

voor ons verkregen, 

Gij zult op aarde 

de macht aanvaarden 

en onze koning zijn. Halleluja! 

Gij, onze Here, 

doet triomferen 

die naar U heten 

en in U weten, 

dat wij Gods zonen zijn. Halleluja! 



Bemoediging en groet (staande)

Na de bemoediging en groet gaat 

de gemeente weer zitten. 



ELB 382 vers 1, 2 en 3

1.

Heer, uw licht en uw liefde schijnen,

waar U bent zal de nacht verdwijnen.

Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.

Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.

Schijn in mij, schijn door mij.

➔



ELB 382 vers 1, 2 en 3

refrein:

Kom, Jezus kom, 

vul dit land met uw heerlijkheid.

Kom Heil’ge Geest, stort op ons uw vuur.

Zend uw rivier, 

laat uw heil heel de aard’ vervullen.

Spreek, Heer uw woord 

dat het licht overwint.



ELB 382 vers 1, 2 en 3

2.

Heer, ’k wil komen in uw nabijheid.

Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.

Door het bloed mag ik U toebehoren.

Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.

Schijn in mij, schijn door mij.

➔



ELB 382 vers 1, 2 en 3

refrein:

Kom, Jezus kom, 

vul dit land met uw heerlijkheid.

Kom Heil’ge Geest, stort op ons uw vuur.

Zend uw rivier, 

laat uw heil heel de aard’ vervullen.

Spreek, Heer uw woord 

dat het licht overwint.



ELB 382 vers 1, 2 en 3

3.

Staan wij oog in oog met U Heer,

daalt uw stralende licht op ons neer,

zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven,

U volmaakt wie volkomen zich geven.

Schijn in mij, schijn door mij.

➔



ELB 382 vers 1, 2 en 3

refrein:

Kom, Jezus kom, 

vul dit land met uw heerlijkheid.

Kom Heil’ge Geest, stort op ons uw vuur.

Zend uw rivier, 

laat uw heil heel de aard’ vervullen.

Spreek, Heer uw woord 

dat het licht overwint.



Gebed van verootmoediging



Hemelhoog 312 / Opwekking 187

Open mijn ogen,

'k wil Jezus, mijn Heer zien.

Open mijn ogen, opdat ik U zien kan.

Open mijn oren, opdat ik uw stem hoor.

Open mijn hart Heer, opdat ik gehoorzaam.

2x



Leefregel

Efeze 5 : 1 – 21 (HSV)

Wandelen als kinderen van het licht
1Wees dan navolgers van God, als geliefde 

kinderen, 
2en wandel in de liefde, zoals ook Christus ons 

liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft 

overgegeven als een offergave en slachtoffer, 

tot een aangename geur voor God.
3Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht, 

laten die onder u beslist niet genoemd worden, 

zoals het heiligen past, 



Leefregel

Efeze 5 : 1 – 21 (HSV)

4en evenmin oneerbaarheid, dwaze praat en 

lichtzinnige taal, die onbehoorlijk zijn; maar 

veelmeer past dankzegging. 5Want dit weet u, 

dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of 

hebzuchtige, die een afgodendienaar is, een 

erfdeel heeft in het Koninkrijk van Christus en 

van God. 6Laat niemand u misleiden met 

inhoudsloze woorden, want om deze dingen 

komt de toorn van God over de kinderen van 

de ongehoorzaamheid.



Leefregel

Efeze 5 : 1 – 21 (HSV)

7Wees dan hun metgezellen niet.
8Want u was voorheen duisternis, maar nu 

bent u licht in de Heere; wandel als kinderen 

van het licht 9– want de vrucht van de Geest 

bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en 

waarheid – 10en beproef wat de Heere 

welbehaaglijk is. 11En neem niet deel aan de 

onvruchtbare werken van de duisternis, maar 

ontmasker ze veeleer. 



Leefregel

Efeze 5 : 1 – 21 (HSV)

12Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is 

te schandelijk om zelfs maar te vertellen.
13Maar al deze dingen komen openbaar als ze 

door het licht ontmaskerd worden; want al wat 

openbaar maakt, is licht.14Daarom zegt Hij: 

Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, 

en Christus zal over u lichten. 15Let er dan op 

dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, 

maar als wijzen, 16en buit de geschikte tijd uit, 

omdat de dagen vol kwaad zijn.



Leefregel

Efeze 5 : 1 – 21 (HSV)

17Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp 

wat de wil van de Heere is. 18En word niet 

dronken van wijn, waarin losbandigheid is, 

maar word vervuld met de Geest, 19en spreek 

onder elkaar met psalmen, lofzangen en 

geestelijke liederen, en zing voor de Heere en 

loof Hem in uw hart, 20en dank altijd voor alle 

dingen God en de Vader in de Naam van onze 

Heere Jezus Christus.  21Wees elkaar 

onderdanig in de vreze Gods.



Hemelhoog 232 / Opwekking 623

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



Hemelhoog 232 / Opwekking 623

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

laat het levend water stromen door je heen



Hemelhoog 232 / Opwekking 623

Laat het huis bekleed zijn 

met kleden van fijn linnen

Laat het huis bekleed zijn 

met gerechtigheid en trouw

Laat het huis gekleurd zijn 

door het bloed van Uw Zoon Jezus

Laat het huis gereinigd zijn en schoon



Hemelhoog 232 / Opwekking 623

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



Hemelhoog 232 / Opwekking 623

Heer wij roepen tot U

Kom opnieuw met Uw vuur

Wij verlangen naar echtheid

Bewerk het diep in ons hart



Hemelhoog 232 / Opwekking 623

Heer wees welkom met Uw Geest

En doorwaai nu heel het huis

kom en maak het 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

2x



Stilte en gebed



Kindermoment



Kinderlied ‘Door de Kracht’
Door de kracht, door de kracht

van de heilige Geest,

door de kracht, door de kracht

van de God die geneest.

Die er is, die zal zijn

en die is geweest.

Vieren wij feest met elkaar.

Wij zingen halleluja

en prijzen de Heer.

Hij is het waard!

3x



Kinderlied ‘Door de Kracht’
Door de kracht, door de kracht

van de heilige Geest,

door de kracht, door de kracht

van de God die geneest,

die er is, die zal zijn

en die is geweest

vieren wij feest met elkaar.

Als ik zing halleluja,

dan prijs ik de Heer.

Hij is het waard!

3x



Kinderlied ‘Door de Kracht’
Door de kracht, door de kracht

van de heilige Geest,

door de kracht, door de kracht

van de God die geneest,

die er is, die zal zijn

en die is geweest

vieren wij feest met elkaar.



Kindernevendienst

De kinderen gaan tijdens het naspel naar de 

kindernevendienst.



Bijbellezing

Handelingen 2 : 1 – 8 (HSV)
1En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld 

werd, waren zij allen eensgezind bijeen.
2En plotseling kwam er uit de hemel een geluid 

als van een geweldige windvlaag en dat 

vervulde heel het huis waar zij zaten.
3En aan hen werden tongen als van vuur 

gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder 

van hen. 4En zij werden allen vervuld met de 

Heilige Geest en begonnen te spreken in 

andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te 

spreken.



Bijbellezing

Handelingen 2 : 1 – 8 (HSV)
5Nu woonden er Joden in Jeruzalem, 

godvrezende mannen uit alle volken die er 

onder de hemel zijn. 6Toen dan dit geluid 

klonk, kwam de menigte samen en raakte in 

verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen 

taal spreken. 7En zij waren allen buiten zichzelf 

en verwonderden zich, en zij zeiden tegen 

elkaar: Zie, zijn het niet allen Galileeërs die 

daar spreken? 8En hoe kunnen wij hen dan 

horen, eenieder in onze eigen taal, waarin wij 

geboren zijn?



Bijbellezing

Handelingen 2 : 14 – 24 (HSV)
14Petrus, die daar met de elf andere apostelen 

stond, verhief zijn stem en sprak tot hen: 

Joodse mannen en u allen die in Jeruzalem 

woont, dit moet u bekend zijn en laat mijn 

woorden tot uw oren doordringen: 15deze 

mensen zijn namelijk niet dronken, zoals u 

vermoedt, want het is pas het derde uur van de 

dag. 16Maar dit is wat gesproken is door de 

profeet Joël: 17En het zal zijn in de laatste 

dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn 

Geest op alle vlees;



Bijbellezing

Handelingen 2 : 14 – 24 (HSV)

en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, 

uw jongemannen zullen visioenen zien en uw 

ouderen zullen dromen dromen. 18En ook op 

Mijn dienaren en op Mijn dienaressen zal Ik in 

die dagen van Mijn Geest uitstorten en zij 

zullen profeteren. 19En Ik zal wonderen geven 

in de hemel boven en tekenen op de aarde 

beneden: bloed, vuur en rookwalm. 20De zon 

zal veranderd worden in duisternis en de maan 

in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende 

dag van de Heere komt.



Bijbellezing

Handelingen 2 : 14 – 24 (HSV)
21En het zal zo zijn dat ieder die de Naam van 

de Heere zal aanroepen, zalig zal worden. 
22Israëlitische mannen, luister naar deze 

woorden: Jezus de Nazarener, een Man Die u 

van Godswege aangewezen is door krachten, 

wonderen en tekenen, die God in uw midden 

door Hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet,
23deze Jezus, Die overeenkomstig het 

vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis 

van God overgegeven is, 



Bijbellezing

Handelingen 2 : 14 – 24 (HSV)

hebt u gevangengenomen en door de handen 

van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd 

en gedood. 24God heeft Hem echter doen 

opstaan door de weeën van de dood te 

ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat Hij 

daardoor vastgehouden zou worden.



Bijbellezing

Handelingen 2 : 32 – 33 (HSV)
32Deze Jezus heeft God doen opstaan, 

waarvan wij allen getuigen zijn.
33Hij dan, Die door de rechterhand van God 

verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest 

ontvangen heeft van de Vader, heeft dit 

uitgestort wat u nu ziet en hoort.



ELB 147 vers 1, 3 en 5 (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 vers 1, 3 en 5 (Joke Buis)

3.

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 



ELB 147 vers 1, 3 en 5 (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 

Ook in mij, ook in mij 

Heer, verhoog Uzelf in mij 



Prediking

Handelingen 2 : 33

Hij dan, Die door de rechterhand van God 

verhoogd is en de belofte van de Heilige 

Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft 

dit uitgestort wat u nu ziet en hoort.

.  

“De Heilige Geest”



Opwekking 765

Uw vrede vult dit huis

Een glimp van heerlijkheid

Daalt in onze harten neer

Vader, kom, omarm

Wie naar U verlangt

Uw Geest daalt op ons leven neer



Opwekking 765

-instrumentaal tussenspel-

Uw vrede vult dit huis

Een glimp van heerlijkheid

Daalt in onze harten neer

Vader, kom, omarm

Wie naar U verlangt

Uw Geest daalt op ons leven neer



Opwekking 765

En uw liefdeslied

Vervult ons met aanbidding

Uw Geest getuigt in ons

Wij zingen: Abba, Vader

U bent hier bij ons

Wij zijn uw zoons en dochters

En uw liefde laat ons nooit meer los



Opwekking 765

Verwelkomd en vernieuwd

Één gemaakt met U

Door het kruis dat ons verzoent

Het hemelkoor verstilt

Als uw zachte stem

Over onze levens zingt



Opwekking 765

Uw genadelied

Vervult ons nu met dankbaarheid

Uw Geest getuigt in ons

Wij zingen: Abba, Vader

U bent hier bij ons

Wij zijn uw zoons en dochters

En uw liefde laat ons nooit meer los



Opwekking 765

-instrumentaal tussenspel-

Abba, Vader

U bent hier bij ons

Wij zijn uw zoons en dochters

En uw liefde laat ons nooit meer los

2x



Kindernevendienst

De kinderen komen tijdens het naspel

terug van de kindernevendienst.



Danken, voorbede en

gezamenlijk Onze Vader



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

kerkrentmeesters, met bestemming Onderhoud 

gebouwen.

De collecte bij de uitgang is voor de diaconie met 

bestemming Pinksterzending

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.



Collectelied – Opwekking 755

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.



Collectelied – Opwekking 755

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!



Collectelied – Opwekking 755

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.



Collectelied – Opwekking 755

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!



Collectelied – Opwekking 755

Waar zouden wij gaan, Heer?

Waar zouden wij gaan?

U hebt de woorden van eeuwig leven.

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!

4x





Psalm 68 vers 9 en 11 (staande)

9.

God is de bron, de klare wel, 

springader voor heel Israël, 

uit Hem vloeit louter zegen. 

Zijn lof ontspringt als een fontein, 

zijn volk zal louter vreugde zijn, 

komend van allerwege. 

➔



Psalm 68 vers 9 en 11 (staande)

God, onze sterke bondgenoot, 

toon ons uw macht, uw krachten groot; 

Gij zult uw stad gedenken. 

Vorsten van verre bieden Hem 

terwille van Jeruzalem 

hun eerbied, hun geschenken. 



Psalm 68 vers 9 en 11 (staande)

11.

Ook zelfs het land der duisternis 

zal weten wat uw luister is, 

Egypte zal U eren. 

Het morgenland strekt als een bruid 

de handen haastig naar U uit, 

ook daar zult Gij regeren. 

➔



Psalm 68 vers 9 en 11 (staande)

De wereld brengt U huldeblijk, 

want heel de wereld is uw Rijk, 

Jeruzalem het midden; 

koningen overal vandaan 

komen met schatting voor U staan, 

elk land zal tot U bidden. 



Zegen (staande)

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 kerkzaal  

voor een luisterend oor en/of een gebed.

Vanmiddag om 18:00 uur gaat 

ds. G.E. van der  Hout uit Lekkerkerk 

voor in deze kerk.

U bent nu van harte welkom 
in de Voorhof 

voor koffie, thee en limonade 
en om elkaar te ontmoeten


