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Welkom

Mededelingen door ouderling

Edwin Mallegrom

Voor verdere bijzonderheden 

wordt verwezen naar de weekbrief. 



Stil gebed

Wij gaan (indien mogelijk) staan.



Psalm 145 : 1 en 2

1. O Heer, mijn God, Gij koning van 't heelal,

ik wil uw naam verheffen boven al.

Van dag tot dag roem ik uw majesteit,

ik zegen U voor eeuwig en altijd.

Groot is de Heer, zijn grootheid zij geprezen,

groot is zijn naam, zijn ondoorgrondlijk wezen.

Van mond tot mond gaan uw geduchte daden,

van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade.



Psalm 145 : 1 en 2

2. Ik zal getuigen van uw heerlijk licht,

van al de wondren die Gij hebt verricht,

opdat men alom spreke van uw kracht,

en roeme in uw overwinningsmacht.

Uw grootheid, Heer, gaat boven mijn begrippen,

uw goedheid, Heer, is altijd op mijn lippen

en juichend zal men overal bezingen

uw recht, o Heer, uw trouw aan stervelingen.



Groet en Bemoediging

Na groet en bemoediging gaan wij weer zitten



Inleiding op de dienst



Gebed om ontferming



Lofprijzing



Psalm 103 : 1 en 3

1. Zegen, mijn ziel, de grote naam des HEREN,

laat al wat binnen in mij is Hem eren,

vergeet niet hoe zijn liefd' u heeft geleid,

gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,

die u geneest, die uit het graf uw leven

verlost en kroont met goedertierenheid.



Psalm 103 : 1 en 3

3. Hij is een God van liefde en genade,

barmhartigheid en goedheid zijn zijn daden

van Hem die niet voor altijd met ons twist,

die ons niet doet naar alles wat wij deden,

ons niet naar onze ongerechtigheden

vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.



Woorden ten leven

Gezang 310

Verzen 1, 3 en 5 gesproken

2 en 4 zingen en bidden



NLB 310 : 1 (Gesproken)

1.     Eén is de Heer, de God der goden,

wie buigt voor beelden wordt misleid.

Ga op de weg van zijn geboden

er is geen god die zo bevrijdt!



NLB 310 : 2 (Zingen en bidden)



NLB 310 : 3 (Gesproken)

3.     Sla wat het voorgeslacht ons leerde

niet onnadenkend in de wind.

Dood nooit wie zich niet kan verweren 

wie drift bemint wordt ziende blind.



NLB 310 : 4 (Zingen en bidden)



NLB 310 : 5 (Gesproken)

5.     Leugen en laster? Valse goden!

Begeerte baart slechts bitterheid.

Ga op de weg van Gods geboden 

er is geen god die zo bevrijdt!



Gebed om de Heilige Geest



Kindernevendienst

De kinderen gaan naar de kindernevendienst







Schriftlezingen
Jozua 4 : 1 - 7(NBV)

1Nadat het hele volk de Jordaan was 

overgetrokken, zei de HEER tegen Jozua: 2‘Kies 

nu twaalf mannen, één uit elke stam, 3en zeg 

hun dat ze van de plaats waar de priesters in de 

Jordaan staan twaalf stenen moeten halen. Die 

moeten ze meenemen en in het kamp leggen 

waar ze vanaf deze nacht zullen 

verblijven.’ 4Jozua liet twaalf mannen aanwijzen, 

één uit elke stam van Israël, en nadat hij hen bij 

elkaar geroepen had,



Schriftlezingen
Jozua 4 : 1 - 7(NBV)

5zei hij tegen hen: ‘Ga voor de ark van 

de HEER, uw God, de Jordaan in. U moet 

allemaal één steen op uw schouders nemen, 

één voor elke stam van Israël. 6Ze zullen een 

gedenkteken voor u zijn. Wanneer uw kinderen 

later zullen vragen wat die stenen 

betekenen, 7dan moet u ze vertellen dat het 

water van de Jordaan werd tegengehouden door 

de aanwezigheid van de ark van het verbond 

met de HEER. 



Schriftlezingen
Jozua 4 : 1 - 7(NBV)

Vertel ze dat toen de ark de Jordaan in ging het 

water werd afgesneden en dat deze stenen 

daarvan voor Israël een eeuwig gedenkteken 

zijn.’



HH 371 : 2 



HH 371 : 2 



Schriftlezingen
Matteüs 4 : 12 - 22(NBV)

Begin van Jezus’ verkondiging
12Toen Jezus hoorde dat Johannes 

gevangengenomen was, week hij uit naar 

Galilea. 13Hij liet Nazaret achter zich en ging 

wonen in Kafarnaüm, aan het Meer van Galilea, 

in het gebied van Zebulon en Naftali. 14Zo ging 

in vervulling wat gezegd is door de profeet 

Jesaja: 15‘Land van Zebulon en Naftali, gebied 

aan de weg naar zee en aan de overkant van de 

Jordaan, Galilea van de heidenen, luister:



Schriftlezingen
Matteüs 4 : 12 - 22(NBV)

16Het volk dat in duisternis leefde, zag een 

schitterend licht, en zij die woonden in de 

schaduw van de dood werden door het licht 

beschenen.’ 17Vanaf dat moment begon Jezus 

zijn verkondiging. ‘Kom tot inkeer,’ zei hij, ‘want 

het koninkrijk van de hemel is nabij!’
18Toen hij langs het meer liep, zag hij twee 

broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en 

zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het 

meer, het waren vissers.



Schriftlezingen
Matteüs 4 : 12 - 22(NBV)

19Hij zei tegen hen: ‘Kom, volg mij, ik zal van 

jullie vissers van mensen maken.’ 20Ze lieten 

meteen hun netten achter en volgden 

hem. 21Even verderop zag hij twee andere 

broers, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn 

broer Johannes. Ze waren met hun vader in hun 

boot bezig met het herstellen van de netten. Hij 

riep hen 22en meteen lieten ze de boot en hun 

vader Zebedeüs achter en volgden hem.



HH 371 : 3 



HH 371 : 3 



VERKONDIGING

n.a.v. Matteüs 4 : 19

“Ik zal van jullie vissers van 

mensen maken”

Thema:

‘VISSEN ZONDER HAAKJE’ 





Gezang 47



Gezang 47



Gezang 47



Gezang 47



Gezang 47



Gezang 47



Kindernevendienst

De kinderen komen terug in de kerk.



Dankzegging, voorbeden, stil 

gebed en gezamenlijk

Onze Vader



Inzameling van de gaven

De collecte in de dienst is voor

het college van Kerkrentmeesters:

Oecumene

De collecte bij de uitgang is voor het college van 

Diakenen :

………

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 313 : 1, 4 en 7 (staande)



Gezang 313 : 1, 4 en 7 (staande)



Gezang 313 : 1, 4 en 7 (staande)



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.

Om 15.00 uur is er een gezamenlijke 

gezinsdienst in de Hoeksteen

U bent nu van harte welkom in 
de Voorhof 

voor koffie, thee en limonade 
en om elkaar te ontmoeten


