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Welkom

Mededelingen door diaken 

Bas van der Burgh

Voor verdere bijzonderheden 

wordt verwezen naar de weekbrief. 



Stil gebed
Wij gaan (indien mogelijk) staan.



Psalm 9 vers 1, 5 en 6

1 Met heel mijn hart zing ik uw eer,

prijs ik uw wonderwerken, Heer.

Ik wil mij in uw naam verblijden,

U, hoogste God, mijn psalmen wijden.



Psalm 9 vers 1, 5 en 6

5 Heer, Gij bewaart wie tot U vliedt.

Die U vertrouwt, verlaat Gij niet.

Een burcht voor wie in nood verkeren,

een vaste burcht is onze Here.



Psalm 9 vers 1, 5 en 6

6 Psalmzingt Hem die in Sion woont!

Meldt alle volken hoe Hij troont:

geen arme die vergeefs zal smeken,

geen bloedschuld die Hij niet zal wreken.



Bemoediging en groet

Na bemoediging en groet gaan wij weer zitten



ELB 246 vers 1, 2 en 3

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 uwen Naam.

Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming,

ik bouw op U en ga in uwen Naam.



ELB 246 vers 1, 2 en 3

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 uwen Naam.

Toch rijst in mij een lied van overwinning.

Ik bouw op U en ga in uwen Naam.



ELB 246 vers 1, 2 en 3

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. 



Verootmoediging en Leefregel
Richteren 4: 1 – 3 (HSV)

1Toen Ehud gestorven was, deden de 

Israëlieten opnieuw wat slecht was in de ogen 

van de HEERE. 
2Daarom leverde de HEERE hen over in de 

hand van Jabin, koning van Kanaän, die te 

Hazor regeerde. En zijn legerbevelhebber was 

Sisera. Deze nu woonde in Haroseth-Haggojim.
3Toen riepen de Israëlieten tot de HEERE, want 

hij had negenhonderd ijzeren strijdwagens en 

hij had de Israëlieten met geweld onderdrukt, 

twintig jaar lang.



Verootmoediging en Leefregel
Johannes 15: 1 – 10 (HSV)

1Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de 

Wijngaardenier. 
2Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt 

Hij weg; en elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, 

opdat zij meer vrucht draagt. 
3U bent al rein vanwege het woord dat Ik tot u

gesproken heb.
4Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht 

kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok 

blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft. 



Verootmoediging en Leefregel
Johannes 15: 1 – 10 (HSV)

5Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, 

en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder 

Mij kunt u niets doen. 
6Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij 

buitengeworpen zoals de rank, en verdort, en 

men verzamelt ze en werpt ze in het vuur, en zij 

worden verbrand. 
7Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, 

vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen.



Verootmoediging en Leefregel
Johannes 15: 1 – 10 (HSV)

8Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel 

vrucht draagt en Mijn discipelen bent. 
9Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u 

liefgehad; blijf in Mijn liefde.
10Als u Mijn geboden in acht neemt, zult u in Mijn 

liefde blijven, zoals Ik de geboden van Mijn Vader 

in acht genomen heb en in Zijn liefde blijf.



Hemelhoog 460

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.

Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.

Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.

Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw,

staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,

ben ik bij U veilig, U die mij ziet.



Hemelhoog 460

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:

dan droogt U mijn tranen, 

U noemt zelfs mijn naam.

U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:

uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.



Hemelhoog 460

O Naam aller namen, aan U alle eer.

Niets kan mij ooit scheiden 

van Jezus mijn Heer:

Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:

uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.



Gebed 

om de opening van het Woord



Moment met de kinderen



Kinderlied ELB 448

1 

Je hoeft niet bang te zijn

al gaat de storm tekeer.

Leg maar gewoon je hand 

in die van onze Heer.



Kinderlied ELB 448

2 

Je hoeft niet bang te zijn

als oorlog komt of pijn.

De Heer zal als een muur

rondom je leven zijn.



Kinderlied ELB 448

3 

Je hoeft niet bang te zijn,

al gaan de lichten uit.

God is er en Hij blijft,

als jij je ogen sluit.



Kindernevendienst

De kinderen gaan naar de kindernevendienst









Bijbellezing
Richteren 4 (HSV)

1Toen Ehud gestorven was, deden de Israëlieten 

opnieuw wat slecht was in de ogen van de 

HEERE. 
2Daarom leverde de HEERE hen over in de hand 

van Jabin, koning van Kanaän, die te Hazor

regeerde. En zijn legerbevelhebber was Sisera. 

Deze nu woonde in Haroseth-Haggojim.
3Toen riepen de Israëlieten tot de HEERE, want 

hij had negenhonderd ijzeren strijdwagens en hij 

had de Israëlieten met geweld onderdrukt, twintig 

jaar lang.



Bijbellezing
Richteren 4 (HSV)

4En Debora, een vrouw die een profetes was, de 

vrouw van Lappidoth, die gaf in die tijd als richter 

leiding aan Israël.
5Zij woonde onder de palmboom van Debora, 

tussen Rama en Bethel, in het bergland van 

Efraïm, en de Israëlieten gingen voor de 

rechtspraak naar haar toe.
6Zij stuurde een bode en liet Barak, de zoon van 

Abinoam, uit Kedes-Naftali, roepen en zei tegen 

hem:



Bijbellezing
Richteren 4 (HSV)

Heeft de HEERE, de God van Israël, niet 

geboden: Ga, trek op naar de berg Tabor en 

neem tienduizend man met u mee, van de 

nakomelingen van Naftali en van de 

nakomelingen van Zebulon?
7Dan zal Ik bij de beek Kison Sisera, de 

legerbevelhebber van Jabin, naar u toe trekken 

met zijn strijdwagens en zijn troepenmacht, en Ik 

zal hem in uw hand geven.



Bijbellezing
Richteren 4 (HSV)

8Toen zei Barak tegen haar: Als u met mij mee 

zult gaan, dan ga ik. Maar als u niet met mij mee 

zult gaan, dan ga ik niet.
9En zij zei: Ik zal wel met u meegaan. Maar er zal 

op de weg die u gaat voor u geen eer te

behalen zijn, want de HEERE zal Sisera

overleveren in de hand van een vrouw. Toen 

stond Debora op en ging met Barak naar Kedes.



Bijbellezing
Richteren 4 (HSV)

10Barak riep vervolgens Zebulon en Naftali te 

Kedes bijeen en hij trok te voet 

op met tienduizend man. Ook Debora trok met 

hem op.
11Heber nu, de Keniet, had zich afgezonderd van 

Kaïn, van de zonen van Hobab, de schoonvader 

van Mozes. Hij had zijn tenten opgezet tot aan de 

eik in Zaänaïm, die bij Kedes staat.
12Toen vertelde men Sisera dat Barak, de zoon 

van Abinoam, de berg Tabor was opgetrokken.



Bijbellezing
Richteren 4 (HSV)

13Daarop riep Sisera al zijn strijdwagens bijeen, 

negenhonderd ijzeren strijdwagens, en al het volk 

dat bij hem was, vanuit Haroseth-Haggojim, bij de 

beek Kison.
14En Debora zei tegen Barak: Sta op, want dit is 

de dag waarop de HEERE Sisera in uw hand 

gegeven heeft. Is de HEERE niet uitgetrokken 

voor u uit? Toen daalde Barak van de berg Tabor

af met tienduizend man achter zich.



Bijbellezing
Richteren 4 (HSV)

15En de HEERE bracht Sisera met al zijn 

strijdwagens en heel zijn leger door de scherpte 

van het zwaard in verwarring vóór Barak, zodat 

Sisera van zijn wagen afklom en te voet vluchtte.
16Barak joeg de strijdwagens en het leger na tot 

Haroseth-Haggojim. En heel het leger van Sisera

viel door de scherpte van het zwaard; zelfs niet 

één bleef er over.



Bijbellezing
Richteren 4 (HSV)

17En Sisera vluchtte te voet naar de tent van Jaël, 

de vrouw van Heber, de Keniet. Er was namelijk 

vrede tussen Jabin, de koning van Hazor, en het 

huis van Heber, de Keniet.
18Jaël kwam naar buiten, Sisera tegemoet, en zei 

tegen hem: Wijk af van uw weg, mijn heer! Wijk 

af van uw weg en kom bij mij, wees niet 

bevreesd! En hij week naar haar af in de tent en 

zij dekte hem toe met een deken.



Bijbellezing
Richteren 4 (HSV)

19Daarna zei hij tegen haar: Geef mij toch een 

beetje water te drinken, want ik heb dorst. Toen 

opende zij een leren melkzak en gaf hem te 

drinken en dekte hem weer toe.
20Ook zei hij tegen haar: Ga bij de ingang van de 

tent staan, en als er iemand komt en u vraagt en 

zegt: Is hier iemand, dan moet u zeggen: 

Niemand.



Bijbellezing
Richteren 4 (HSV)

21Vervolgens nam Jaël, de vrouw van Heber, een 

tentpin, nam een hamer in haar hand, ging 

stilletjes naar hem toe en dreef de pin in zijn 

slaap, zodat hij aan de grond vastzat. Hij was 

namelijk in een diepe slaap gevallen, en uitgeput. 

En hij stierf.
22En zie, Barak achtervolgde Sisera. Jaël kwam 

naar buiten, hem tegemoet, en zei tegen hem: 

Kom, en ik zal u de man laten zien die u zoekt. 

Zo ging hij bij haar naar binnen, en zie, daar lag 

Sisera dood, met de pin in zijn slaap.



Bijbellezing
Richteren 4 (HSV)

23Zo vernederde God op die dag Jabin, de koning 

van Kanaän, vóór de Israëlieten.
24De hand van de Israëlieten drukte gaandeweg 

harder op Jabin, de koning van Kanaän, totdat zij 

Jabin, de koning van Kanaän, hadden uitgeroeid.



Psalm 44 vers 5 en 11

5.



Psalm 44 vers 5 en 11



Psalm 44 vers 5 en 11

11.



Psalm 44 vers 5 en 11



Prediking
Richteren 4: 14 (HSV)

God gaat eerst

En Debora zei tegen Barak: Sta op, want dit is de dag 

waarop de HEERE Sisera in uw hand gegeven heeft. Is 

de HEERE niet uitgetrokken voor u uit? 

Toen daalde Barak van de berg Tabor af met 

tienduizend man achter zich.









Gezang 466 vers 1, 2 en 3

1 

Als God, mijn God, maar voor mij is,

wie is er dan mij tegen?

Dan werken druk en droefenis

mij nochtans tot een zegen;

dan waakt alom een englenwacht,

dan zie ik sterren in de nacht

en bloemen op mijn wegen.



Gezang 466 vers 1, 2 en 3

2 

En wat er dreig', of wie er woed',

mijn Herder blijft mij leiden.

Geen donker dal van tegenspoed

kan van zijn staf mij scheiden.

Hij blijft mij overal nabij,

naar stille waatren voert Hij mij

en liefelijke weiden.



Gezang 466 vers 1, 2 en 3

3 

Ik heb mijn God, dat is genoeg,

ik wens mij niets daarneven.

Veel meer dan 't meeste, dat ik vroeg,

is mij in Hem gegeven:

mijn hoogste goed, mijn troost in smart,

het enig rustpunt van mijn hart,

mijn eeuwig licht en leven.



Kindernevendienst

De kinderen komen terug in de kerk.



Danken

Voorbede

Stilte

Onze Vader



Inzameling van de gaven

De collecte in de dienst is voor

het college van Kerkrentmeesters:

- Licenties kerkmuziek

De collecte bij de uitgang is ook voor

het college van Kerkrentmeesters:

- Jeugdwerk en Kindernevendienst

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 298 vers 1 en 2
Wij gaan (indien mogelijk) staan

1 

Wij staan ten laatsten kamp gereed,

een strijd van dood en leven!

Houdt daarin moedig stand en weet:

God zal u nooit begeven.

De oude wereld komt ten val,

zij stort in puin, maar Christus zal

het nieuwe rijk doen rijzen.



Gezang 298 vers 1 en 2
Wij gaan (indien mogelijk) staan

2 

Bazuingeschal verkondigt blij:

- 't wordt overal vernomen -

reeds komt de Heiland naderbij,

zijn rijk zal weldra komen!

Blijft tot het laatste toe bijeen,

tezamen sterk en met Hem één:

zo zult gij overwinnen.



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 W.H. Hendriks uit Mijnsheerenland

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


