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Welkom 

 

Afkondigingen door diaken 

Saskia Pijl 

 

 

 

 

Verdere mededelingen in de weekbrief 

 

 

 



Stil gebed 

Wij gaan (indien mogelijk) staan. 



Gezang 460 vers 1 en 3 

1. Loof de Koning, heel mijn wezen, 

 gij bestaat in zijn geduld, 

 want uw leven is genezen 

 en vergeven is uw schuld. 

 Loof de Koning, loof de Koning, 

 tot gij Hem ontmoeten zult. 

 

 

 



Gezang 460 vers 1 en 3 

3. Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, 

 Hij kent onze broze kracht. 

 Hij bewaart ons, Hij ontzet ons 

 van de boze en zijn macht. 

 Looft uw Heiland, looft uw Heiland, 

 die het licht is in de nacht. 

 

 

 



Votum en groet 

 

 

 

 

 

 
 

Na het votum en de groet gaan wij weer zitten.  

 

 

 



Psalm 15 vers 1, 2 en 4 
 

1. 
 

Wie zult Gij noden in uw tent, 

wie op uw heilge berg doen wonen? 

Hem die, o Heer, uw recht niet schendt, 

in heel zijn wandel U erkent, 

die zult Gij U een gastheer tonen. 



Psalm 15 vers 1, 2 en 4 
 

2.    
 

Wie wordt er in uw huis geëerd ? 

Wiens hart niet overlegt ten kwade, 

wiens tong geen goed in kwaad verkeert, 

die van zijn naaste onheil weert 

en hem nooit krenken zal of smaden. 



Psalm 15 vers 1, 2 en 4 
 

4.    

Wie mag te gast zijn in uw tent, 

wie zult Gij drank en voedsel reiken ? 

Die onomkoopbaar 't recht erkent 

van ieder die zich tot hem wendt. 

Nooit zal hij wanklen en bezwijken. 



Gebed 

om de opening van het Woord 



Moment met de kinderen 



ELB 456 vers 1 en 2 

1. Kijk eens om je heen, 

 kijk eens om je heen, 

 geef elkaar de hand, 

 je bent niet alleen. 

 Want wij moeten samen delen, 

 samen zingen, samen spelen. 

 Ook al zijn wij nog maar klein: 

 samen spelen is pas fijn. 

. 



ELB 456 vers 1 en 2 

2. Kijk eens om je heen, 

 kijk eens om je heen, 

 wij zijn in de wereld 

 niet alleen. 

 God kent ieder kind bij name, 

 zeg maar ja en zeg maar amen. 

 Ook al zijn wij nog maar klein, 

 God wil onze Vader zijn. 

. 



De kinderen mogen 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 27 vers 7 

  

O als ik niet met opgeheven hoofde 

zijn heil van dag tot dag verwachten mocht ! 

O als ik van zijn goedheid niet geloofde, 

dat Hij te vinden is voor wie Hem zocht ! 

Wees dapper, hart, houd altijd goede moed ! 

Hij is getrouw, de bron van alle goed ! 

Wacht op den Heer, die u in zwakheid schraagt, 

wacht op den Heer en houd u onversaagd. 



Verkondiging 
 

‘De gastvrijheid van God’ 



Gezang 319 vers 4 en 5 

4. 

 

Looft God, want Hij spreekt onze taal, 

Hij troont op onze lof. 

In woord en doop en avondmaal 

houdt Hij bij ons zijn hof. 



Gezang 319 vers 4 en 5 

5. 

 

Looft God, die ons aan tafel vraagt, 

loof bruid, uw Bruidegom, 

Ik loof U die mijn leven draagt, 

o lieve God, ik kom. 



Viering Heilig Avondmaal 



Onderwijzing  
 



 

Geloofsbelijdenis 
 

Apostolische geloofsbelijdenis (de twaalf artikelen)  

1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 

 Schepper van de hemel en de aarde.  

2. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, 

 onze Here;  

3. die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren 

 uit de maagd Maria;  

4. die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is 

 gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald 

 in het rijk van de dood;  

5. op de derde dag opgestaan uit de doden; 



 

Geloofsbelijdenis 
 

6. opgevaren naar de hemel, en zit aan de 

 rechterhand van God, de almachtige Vader;  

7. vandaar zal Hij komen om te oordelen de 

 levenden en de doden.  

8. Ik geloof in de Heilige Geest.  

9. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, 

 de gemeenschap der heiligen;  

10. vergeving van de zonden;  

11. opstanding van het lichaam;  

12. en een eeuwig leven. 



Gebeden 

 

Gezamenlijk Onze Vader 



 

ELB 287 vers 1 en 2 
 

1. Heilig, heilig, heilig, heilig is de Heer. 

 Heilig, heilig, heilig, heilig is de Heer. 

 Hij die zonder einde 

 altijd wezen zal, 

 eeuwig is en machtig, 

 Meester van 't heelal  
 

2. Heilig, heilig, heilig, heilig is de Heer.  

 Heilig, heilig, heilig, heilig is de Heer. 

 Almacht zonder weerga, 

 Liefde immer meer. 

 Heilig, heilig, heilig, 

 Heilig is de Heer. 



            1e Tafel  

Gemeenschap van brood en wijn 



ELB 7b vers 1 en 2 

1.   Mijn herder is de HERE God, 

 In Hem is al mijn lust; 

 In groene weiden voert Hij mij 

 Aan wateren der rust. 
 

2. De Heer verkwikt mijn matte ziel, 

 Hij doet mijn voeten gaan 

 in ’t spoor van zijn gerechtigheid 

 terwille van zijn Naam. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kindernevendienst 

  

 

 

De kinderen komen terug in de dienst. 

 

 





            2e Tafel  

Gemeenschap van brood en wijn 



ELB 7b vers 3 en 4 

3. En ga ’k door ’t diepe doodsravijn, 

 geen vrees verbijstert mij: 

 Uw stok en staf zijn mij tot troost, 

 Gijzelf zijt mij nabij. 

 

4. Voor ’t oog van wie mijn hater is, 

 hebt Gij mijn dis gespreid, 

 met olie wordt mijn hoofd gezalfd, 

 mijn beker is bereid. 

 

 

 

 

 

 

 





            3e Tafel  

Gemeenschap van brood en wijn 



ELB 7b vers 5 

5. Genade en goedheid volgen mij 

 mijn ganse levensdag, 

 totdat ik eens in ’s HEREN huis 

 voor eeuwig wonen mag. 

 

 

 

 

 

 

 

 





Dankgebed 



Inzameling van de gaven  

 

 
De collecte in deze dienst is bestemd voor  

het College van Kerkrentmeesters: 

Onderhoud gebouwen 

 

De collecte van de Avondmaalsbekers en bij de uitgang 

is bestemd voor de Diaconie: 

     Kerk in Actie (zie weekbrief) 
 

 

Direct na deze dienst zijn 2 leden van het nazorgteam beschik-

baar 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 460 vers 2 en 5 

(indien mogelijk staande) 

2. Looft Hem als uw vaadren deden, 

 eigent u zijn liefde toe, 

 want Hij bergt u in zijn vrede, 

 zegenend wordt Hij niet moe. 

 Looft uw Vader, looft uw Vader, 

 tot uw laatste adem toe. 

 

 

 



Gezang 460 vers 2 en 5 

5. Engelen, zingt ja en amen 

 met de Koning oog in oog! 

 Zon en maan, buigt u tezamen 

 en gij sterren hemelhoog! 

 Looft uw Schepper, looft uw Schepper, 

 looft Hem, die het al bewoog! 

 

 

 



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. 

 

Om 18:00 uur gaat Ds. J.W. van den Bosch 

uit Aalsmeer voor in deze kerk 

Dankzegging Heilig Avondmaal 

 

       

U bent nu van harte welkom in 

de Voorhof  

voor koffie, thee en limonade  

en om elkaar te ontmoeten 


