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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 351 (2x)

Machtig God, sterke Rots,

U alleen bent waardig.

Aard’ en hemel prijzen U,

glorie voor uw naam.

Lam van God, hoogste Heer,

heilig en rechtvaardig,

stralend Licht, Morgenster,

niemand is als U.



ELB 351 (2x)

Prijst de Vader, prijst de Zoon,

prijst de Geest, die in ons woont.

Prijst de Koning der heerlijkheid,

prijst Hem tot in eeuwigheid.
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Votum en groet

Na votum en groet gaan wij weer zitten



Psalm 41 vers 1, 4 en 5
1.
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Psalm 41 vers 1, 4 en 5
5.



Verootmoediging

en

Voorbereiding 

op het Heilig Avondmaal



Onderwijzing 

Gemeente van Christus, volgende week vieren 

wij het heilig Avondmaal. De Heer zelf roept ons 

om naar zijn opdracht zijn dood te verkondigen. 

Hij wil aan zijn tafel troosten en bemoedigen wie 

in Hem geloven. Door de Bijbel kennen wij Gods 

wet, de leefregels van Christus’ Koninkrijk. 

In het licht daarvan zien wij dat we iedere dag 

tekortschieten in geloof, hoop en liefde. De Heer 

is trouw, wij zijn vaak ontrouw. Dagelijks maken 

we onze schuld tegenover Hem groter. 



Onderwijzing 

Nu kunnen wij de maaltijd van Gods genade 

slechts ontvangen, wanneer we in 

gehoorzaamheid aan het Woord van God als 

Gods kinderen willen leven. Daarom onderzoekt 

ieder van ons zichzelf: Heb ik van harte berouw 

over mijn zonden, waarmee ik God en mijn 

naaste kwets en mijzelf de volle vreugde van 

het leven met de Heer ontneem? Geloof ik dat 

God mij volkomen vergeving van zonden wil 

geven, alleen door het lijden en sterven van 

Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer? 



Onderwijzing 

Ben ik oprecht bereid God te dienen in de kracht 

van de heilige Geest? Ieder die zo zijn heil zoekt 

in Christus alleen, mag zeker weten dat geen 

zonde of zwakheid ons kan scheiden van de 

liefde van Christus, onze Heer. Verkondig in het 

eten van het brood en het drinken uit de beker 

vol vreugde de dood van onze Heiland. Belijd in 

gehoorzaamheid aan zijn Woord de drie-enige 

God. Zo nodigt Christus u aan zijn tafel en mag 

u zich opnieuw gesterkt weten door het 

sacrament van brood en wijn.



ELB 312

Jezus vol liefde, U wilt ons leiden.

Wij prijzen U als onze Heer.

Kom met uw kracht, o Heer

en vul ons tot uw eer,

kom tot uw doel met ieder van ons.

Maak ons een volk, Heer, heilig en rein,

dat U, Heer, volkomen

steeds toegewijd zal zijn.



Lezing van het gebod
Hebreeën 13: 1 – 6 (NBV)

1Houd de onderlinge liefde in stand 2en houd de 

gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen 

zonder het te weten engelen ontvangen. 
3Bekommer u om de gevangenen alsof u samen 

met hen gevangenzat, en om de mishandelden 

als om mensen die net zo’n lichaam hebben als u. 
4Houd het huwelijk in ere, in alle omstandigheden, 

en houd het echtelijk bed zuiver, want 

overspeligen en echtbrekers zal God veroordelen.



Lezing van het gebod
Hebreeën 13: 1 – 6 (NBV)

5Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, 

neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft 

immers zelf gezegd: ‘Nooit zal ik u afvallen, nooit 

zal ik u verlaten,’ 6zodat we vol vertrouwen 

kunnen zeggen: ‘De Heer is mijn helper, ik heb 

niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen 

doen?’



Gebed 

om de opening van het Woord



Kindernevendienst

De kinderen gaan naar de kindernevendienst



Schriftlezing
Genesis 18: 1 – 8 (NBV)

1De HEER verscheen opnieuw aan Abraham, bij 

de eiken van Mamre. Op het heetst van de dag 

zat Abraham in de ingang van zijn tent. 2Toen hij 

opkeek, zag hij even verderop plotseling drie 

mannen staan. Onmiddellijk snelde hij de tent uit, 

naar hen toe. Hij boog diep 3en zei: ‘Heer, wees 

toch zo goed uw dienaar niet voorbij te gaan.
4Ik zal wat water voor u laten halen zodat u uw 

voeten kunt wassen, maak het u hier onder de 

boom intussen gemakkelijk.



Schriftlezing
Genesis 18: 1 – 8 (NBV)

5Ik zal u ook iets te eten brengen, zodat u weer 

op krachten kunt komen voordat u verdergaat. 

Daarvoor bent u immers bij uw dienaar 

langsgekomen?’ Zij antwoordden: ‘Wij nemen uw 

uitnodiging graag aan.’ 6Abraham haastte zich 

naar de tent, naar Sara. ‘Vlug,’ zei hij, ‘drie 

schepel fijn meel! Maak deeg en bak brood.’ 
7Daarna snelde hij naar de kudde, zocht een 

mooi kalf uit dat er mals uitzag, en gaf dat aan 

een knecht, die het onmiddellijk klaarmaakte.



Schriftlezing
Genesis 18: 1 – 8 (NBV)

8Hij haalde boter en melk, nam het gebraden kalf 

en zette alles aan zijn gasten voor. Terwijl zij 

aten, bleef hij bij hen staan onder de boom.



Psalm 107 vers 1 en 3

1 Gods goedheid houdt ons staande

zolang de wereld staat!

Houdt dan de lofzang gaande

voor God die leven laat.

Al wie door Hem bevrijd

uit ongastvrije streken,

naar huis wordt heengeleid,

zal van zijn liefde spreken.



Psalm 107 vers 1 en 3

3 Zij moeten God aanbidden,

rondom zijn altaar staan,

omdat Hij in hun midden

zijn wonder heeft gedaan:

maaltijd en lafenis

meer dan zij durfden dromen;

de last van hun gemis

heeft Hij hun afgenomen.



Verkondiging

‘Avondmaal in de middag’





Gezang 21 vers 5 en 7

5. 

O, gij verdrukte, die onrecht moet lijden,

Hij die u recht verschaft is hier!

Hongrige, Hij wil u spijze bereiden,

dorstige, zie de heilsrivier!

Zijt gij geboeid, Hij maakt u vrij;

God schenkt genade velerlei.

Halleluja! Halleluja!



Gezang 21 vers 5 en 7

7.

Roemt dan, gij mensen, en lofzingt tezamen

Hem die zo grote dingen doet.

Alles wat adem heeft, roepe nu amen,

zinge nu blijde: God is goed!

Love dan ieder die Hem vreest

Vader en Zoon en Heilge Geest!

Halleluja! Halleluja!



Kindernevendienst

De kinderen komen terug van de kindernevendienst.



Kinderlied Opwekking Kids 68

Diep, diep, diep als de zee

Hoog, hoog, hoog als de lucht

Wijd, wijd, wijd als het water blauw

Is Jezus' liefde voor jou en mij

‘t Is net zo diep, diep, diep als de zee

Hoog, hoog, hoog als de lucht

Wijd, wijd, wijd als het water blauw

Is Jezus' liefde voor jou
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Kinderlied Opwekking Kids 68

Deep, deep, deep as the sea

High, high, high as the sky

Wide, wide, wide as the water blue

Is Jesus' love for you and me

It is as deep, deep, deep as the sea

High, high, high as the sky

Wide, wide, wide as the water blue

Is Jesus' love for you

Is Jesus' love for you



Bericht van overlijden



Dankgebed en Voorbede



Inzameling van de gaven

De collecte in de dienst is voor

het college van Kerkrentmeesters:

- Jeugdwerk en catechese

De collecte bij de uitgang is voor 

de Diaconie:

- Binnenlands diaconaat

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 443: 1, 2 en 3
Wij gaan (indien mogelijk) staan

1 Liefde Gods die elk beminnen

hemelhoog te boven gaat,

kom in onze harten binnen

met uw milde overdaad.

Jezus, één en al ontferming,

daal vanuit de hoge neer

met uw heerlijke bescherming

in ons bevend hart, o Heer.



Gezang 443: 1, 2 en 3
Wij gaan (indien mogelijk) staan

2 God almachtig boven mate,

die zo nederig verscheen,

keer opeens terug en laat ons

nooit meer, nooit meer hier alleen.

Laat ons in de kerk U prijzen

met uw heiligen omhoog

tot in 's hemels paradijzen

wij U zien van oog tot oog.



Gezang 443: 1, 2 en 3
Wij gaan (indien mogelijk) staan

3 Wat Gij eenmaal zijt begonnen

o voltooi het: maak ons rein,

tot de wereld is gewonnen

en in U hersteld zal zijn,

tot wij eeuwig bij U wonen,

schrijdende van licht tot licht,

leggend onze gouden kronen

zingend voor uw aangezicht.



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.

Ds J.M. van Wijk uit Sliedrecht

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


