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Startweekend
14 en 15 september 

Kindermiddag 
15.00 – 18.30

Voorhof/Buitensluis

Zondag10.00 uur
Startdienst
Dorpskerk

Daarna
Startbrunch

Voorhof

Zaterdag

‘Je bent niet alleen’



Welkom

door jeugd-ouderling

Carin Paans - Verheuvel

Verdere mededelingen in de weekbrief



Stil gebed

Wij gaan (indien mogelijk) staan.



Psalm 95: 1 en 3

1 Steekt nu voor God de loftrompet,

Hem die ons in de vrijheid zet.

Komt voor zijn aanschijn met verblijden.

Brengt Hem de dank van al wat leeft,

Hem, die ons heil gegrondvest heeft.

Viert Hem, de koning der getijden.



Psalm 95: 1 en 3

3 Komt, werpen wij ons voor den HEER

die ons gemaakt heeft biddend neer,

wij, die het volk zijn van zijn weide.

Want onze God, Hij gaat ons voor,

Hij trekt met ons de diepte door.

Zijn hand zal ons als schapen leiden.



Votum en groet

Na votum en groet gaan wij weer zitten. 



ELB 302
1 Heer, ik kom tot U,

hoor naar mijn gebed.

Vergeef mijn zonden nu,

en reinig mijn hart.

2 Met uw liefde, Heer,

kom mij tegemoet,

nu ik mij tot U keer,

en maak alles goed.



ELB 302
3 Zie mij voor U staan,

zondig en onrein.

O Jezus, raak mij aan,

van U wil ik zijn.

4 Jezus, op uw Woord

vestig ik mijn hoop.

U leeft en U verhoort

mijn bede tot U.



Gebed

om de opening van het Woord



De kinderen mogen naar de 

kindernevendienst



Schriftlezing
Psalm 23 (NBV)

1Een psalm van David.

De HEER is mijn herder,

het ontbreekt mij aan niets.
2Hij laat mij rusten in groene weiden

en voert mij naar vredig water,
3hij geeft mij nieuwe kracht

en leidt mij langs veilige paden

tot eer van zijn naam.



Schriftlezing
Psalm 23 (NBV)

4Al gaat mijn weg

door een donker dal,

ik vrees geen gevaar,

want u bent bij mij,

uw stok en uw staf,

zij geven mij moed.
5U nodigt mij aan tafel

voor het oog van de vijand,



Schriftlezing
Psalm 23 (NBV)

u zalft mijn hoofd met olie,

mijn beker vloeit over.
6Geluk en genade volgen mij

alle dagen van mijn leven,

ik keer terug in het huis van de HEER

tot in lengte van dagen.



Gezang 14: 1, 2

1 De Heer is mijn Herder!

'k Heb al wat mij lust;

Hij zal mij geleiden

naar grazige weiden.

Hij voert mij al zachtkens

aan waatren der rust.



Gezang 14: 1, 2

2 De Heer is mijn Herder!

Hij waakt voor mijn ziel,

Hij brengt mij op wegen

van goedheid en zegen,

Hij schraagt me als ik wankel,

Hij draagt me als ik viel.



Verkondiging

‘De Heer is mijn herder’



Gezang 14: 3, 4 en 5

3 De Heer is mijn Herder!

Al dreigt ook het graf,

geen kwaad zal ik vrezen,

Gij zult bij mij wezen;

o Heer, mij vertroosten

uw stok en uw staf!



Gezang 14: 3, 4 en 5

4 De Heer is mijn Herder!

In 't hart der woestijn

verkwikken en laven

zijn hemelse gaven;

Hij wil mij versterken

met brood en met wijn.



Gezang 14: 3, 4 en 5

5 De Heer is mijn Herder!

Hem blijf ik gewijd!

'k Zal immer verkeren

in 't huis mijnes Heren:

zo kroont met haar zegen

zijn liefde me altijd.



Viering Heilig Avondmaal



Onderwijzing 



Gebeden

Gezamenlijk Onze Vader



Psalm 63: 2

2 Eens zag ik in uw tempelhof

U in uw glorie hoogverheven,

wiens gunst mij meer is dan het leven,

mijn lippen stamelden uw lof.

Mijn leven lang wil ik U prijzen,

uw naam aanbidden, want Gij voedt

mij met uw kracht, Gij schenkt mij moed.

O Heer, ik wil U dank bewijzen.



1e Tafel 

Gemeenschap van brood en wijn



Gezang 432: 1

1 Wat God doet, dat is welgedaan,

zijn wil is wijs en heilig.

'k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan,

die hand geleidt mij veilig.

In nood is mij

zijn trouw nabij.

Ja Hij, de Heer der Heren,

blijft eeuwig wijs regeren.



Kindernevendienst

De kinderen komen terug in de dienst.





2e Tafel 

Gemeenschap van brood en wijn



Gezang 432: 3

3 Wat God doet, dat is welgedaan,

daar laat ik het bij blijven.

Al moet ik door de engten gaan

waar mij de dood zal drijven -

als God mij leidt

kan ik de tijd

van duisternis verdragen:

ik zal zijn licht zien dagen.





3e Tafel 

Gemeenschap van brood en wijn



Gezang 432: 2

2 Wat God doet, dat is welgedaan.

Hij is mijn licht en leven.

Ik wil mijzelf van nu voortaan

blijmoedig aan Hem geven,

omdat ik weet

in vreugd en leed:

zijn vaderlijk' ontferming

blijft eeuwig mijn bescherming.





Dankgebed



Inzameling van de gaven 

De collecte in deze dienst is bestemd voor 

het College van Kerkrentmeesters:

Weekbrief

De collecte van de Avondmaalsbekers en bij de uitgang 

is bestemd voor de Diaconie:

Stichting Bootvluchteling

Direct na deze dienst zijn 2 leden van het nazorgteam 

beschikbaar voor u in de kerk  

voor een luisterend oor en/of een gebed

Tijdens de collecte komen de kinderen van de oppas in de kerk.



Gezang 426: 5
(indien mogelijk staande)

5 Omdat Gij mijn hart doet branden,

omdat Gij mij zo bemint,

hef ik, Heer, tot U mijn handen:

Vader, zie ik ben uw kind.

Wil mij de genade geven,

U te dienen hier en nu;

God die liefde zijt, aan U

vast te houden, heel mijn leven,

tot ik U na deze tijd

liefheb in der eeuwigheid.



Zegen 

met gezongen 

Amen



Onze diensten zijn te beluisteren 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.

Vanmiddag om 14:30 uur nemen we afscheid

van Ds. van Alphen, van harte welkom!

U bent nu van harte welkom in 

de Voorhof 

voor koffie, thee en limonade 

en om elkaar te ontmoeten

vandaag tot uiterlijk 12:00 uur!
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‘Je bent niet alleen’


