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Welkom 

 

Mededelingen door Diaken 

Bas van der Burgh 

  

 

Voor verdere bijzonderheden  

wordt verwezen naar de weekbrief.  

 

 

 



Stil gebed 

 

 

De gemeente gaat (indien mogelijk) staan. 



Gezang 477 : 1 en 2 staande) 

1. Geest van hierboven, 

    leer ons geloven, 

    hopen, liefhebben door uw kracht! 

    Hemelse Vrede, 

    deel U nu mede 

    aan een wereld die U verwacht! 

    Wij mogen zingen 

    van grote dingen, 

    als wij ontvangen    al ons verlangen, 

    



Gezang 477 : 1 en 2 staande) 

 

   met Christus opgestaan. Halleluja! 

   Eeuwigheidsleven 

   zal Hij ons geven, 

   als wij herboren 

   Hem toebehoren, 

   die ons is voorgegaan. Halleluja! 

 

 



Gezang 477 : 1 en 2 staande) 

2. Wat kan ons schaden, 

    wat van U scheiden, 

    Liefde die ons hebt liefgehad? 

    Niets is ten kwade, 

    wat wij ook lijden, 

    Gij houdt ons bij de hand gevat. 

    Gij hebt de zege 

    voor ons verkregen, 

    Gij zult op aarde     de macht aanvaarden 

    



Gezang 477 : 1 en 2 staande) 

 

en onze Koning zijn. Halleluja! 

Gij, onze Here, 

doet triomferen 

die naar U heten 

en in U weten, 

dat wij Gods kindren zijn. Halleluja! 

 

 

 

 



Votum en groet 

 

 

 

 (Na het votum en de groet gaat de gemeente 

weer zitten).  

 

 

 



 
 



Psalm 30 : 1, 2, 4 en 5 

   1.  

   Dank, Heer, Gij hebt het niet gedoogd, 

   dat vreugd mijn vijand heeft verhoogd! 

   Mijn God, om hulp riep ik U aan, 

   en Gij schonkt mij dit nieuw bestaan! 

   Het donker doodsrijk met zijn dreiging 

   werd tot een schaduw die voorbijging. 

 



Psalm 30 : 1, 2, 4 en 5 

   2.  

   Heft tot zijn eer een lofzang aan, 

   gij die den Heer zijt toegedaan. 

   Zijn gramschap duurt een kleine tijd, 

   een leven zijn goedgunstigheid. 

   Die wenend 's nachts is neergezegen 

   gaat met gejuich het zonlicht tegen. 

 



Psalm 30 : 1, 2, 4 en 5 

   4. 

   Ik riep U aan in grote nood: 

   'Ach Heer, wat winst is in mijn dood? 

   Zal ik nog zingen tot uw lof, 

   als ik terneerlig, stof in stof? 

   Heer, hoor mij, zend mij uw bescherming! 

   Heer, red mij, toon mij uw ontferming!' 

 



Psalm 30 : 1, 2, 4 en 5 

   5.  

   Gij hebt mijn weeklacht en geschrei 

   veranderd in een blijde rei! 

   Mijn rouwkleed hebt Gij weggedaan, 

   uw vreugdekleed deedt Gij mij aan, 

   dat ik zou zingen tot uw ere 

   in eeuwigheid, mijn God, mijn Here! 

 



Schuldbelijdenis  

 

Genadeverkondiging 

 

Lezing van het gebod 

 



ELB 125 : 1 en 3 

1. Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft, 

    die vol ontferming ieder troost 

    en alle schuld vergeeft, 

    die al het aards gebeuren vast in handen heeft. 
       refrein: 

    Hem zij de glorie, want Hij die overwon 

    zal nooit verlaten wat zijn hand begon. 

    Halleluja, geprezen zij het Lam, 

    dat de schuld der wereld op zich nam. 

 



ELB 125 : 1 en 3 

3. Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht, 

    dat uitstraalt van het kruis, dat eens 

    voor ons werd opgericht; 

    en voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht. 
      refrein: 

    Hem zij de glorie, want Hij die overwon 

    zal nooit verlaten wat zijn hand begon. 

    Halleluja, geprezen zij het Lam, 

    dat de schuld der wereld op zich nam. 

    



 

 

 

 

Gebed om de opening  

van het Woord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kindernevendienst 

  

De kinderen gaan 

 naar de kindernevendienst. 

 

 

 



Schriftlezing (NBV) 

Lucas 24 : 36 - 49 

36Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam 

Jezus zelf in hun midden staan en zei: ‘Vrede zij 

met jullie.’ 37Verbijsterd en door angst 

overmand, meenden ze een geestverschijning 

te zien. 38Maar hij zei tegen hen: ‘Waarom zijn 

jullie zo ontzet en waarom zijn jullie ten prooi 

aan twijfel? 39Kijk naar mijn handen en voeten, 

ik ben het zelf! Raak me aan en kijk goed, want 

een geest heeft geen vlees en beenderen zoals 

jullie zien dat ik heb.’ 40Daarna toonde hij hun 

zijn handen en zijn voeten.  



Schriftlezing (NBV) 

Lucas 24 : 36 - 49 

41Omdat ze het van vreugde nog niet konden 

geloven en stomverbaasd waren, vroeg hij hun: 

‘Hebben jullie hier iets te eten?’ 42Ze gaven hem 

een stuk geroosterde vis. 43Hij nam het aan en at 

het voor hun ogen op.44Hij zei tegen hen: ‘Toen 

ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat 

alles wat in de Wet van Mozes, bij de Profeten 

en in de Psalmen over mij geschreven staat in 

vervulling moest gaan.’ 45Daarop maakte hij hun 

verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de 

Schriften.  



Schriftlezing (NBV) 

Lucas 24 : 36 - 49 

46Hij zei tegen hen: ‘Er staat geschreven dat 

de messias  zal lijden en sterven, maar dat hij op 

de derde dag zal opstaan uit de dood, 47-48en dat 

in zijn naam alle volken opgeroepen zullen 

worden om tot inkeer te komen, opdat hun 

zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan 

getuigenis afleggen, te beginnen in 

Jeruzalem. 49Ik zal ervoor zorgen dat de belofte 

van mijn Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in 

de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn 

bekleed.’ 

 

 





Psalm 43 : 3 en 5 

 

3. O Here God, kom mij bevrijden, 

    zend mij uw waarheid en uw licht 

    die naar uw heilge berg mij leiden, 

    waar Gij mij woning wilt bereiden. 

    Geef dat ik door U opgericht 

    kom voor uw aangezicht. 



Psalm 43 : 3 en 5 

 

5. Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen, 

   mijn hart, wat kwelt gij u zozeer? 

   Vertrouw op 's Heren welbehagen. 

   Hij doet weldra de morgen dagen. 

   Ja, ik zal zingen tot zijn eer: 

   mijn redder is de Heer. 

 





  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Verkondiging 

 

 

‘Ik ben het zelf.’ 

 
 
 
 

 

 

 





Gezang 218 : 1, 2, 7 en 8 

1. Ik zeg het allen, dat Hij leeft, 

    dat Hij is opgestaan, 

    dat met zijn Geest Hij ons omgeeft 

    waar wij ook staan of gaan. 

 

2. Ik zeg het allen, en de mond 

    van allen zegt het voort, 

    tot over 't ganse wereldrond 

    de nieuwe morgen gloort. 



Gezang 218 : 1, 2, 7 en 8 

7. Nu is op aard geen goede daad 

    meer tevergeefs gedaan, 

    want wat gij goed doet is als zaad, 

    dat heerlijk op zal gaan. 

 

8. 't Is feest, omdat Hij bij ons is, 

    de Heer die eeuwig leeft 

    en die in zijn verrijzenis 

    alles herschapen heeft. 



Kindernevendienst 

 De kinderen komen tijdens het naspel 

terug van de kindernevendienst. 

 

 

 



Kinderlied : ELB 477 : 1 en 3 
Zomaar te gaan 

   1. Zomaar te gaan met een stok in je hand, 

       zonder te weten wat je zult eten. 

       Zomaar te gaan met een stok in je hand; 

       eindeloos ver is 't beloofde land. 

 

   3. Zomaar te gaan, met Zijn woord als bewijs, 

       altijd maar lopen, altijd maar hopen. 

       Zomaar te gaan met Zijn woord als bewijs; 

       straks wonen wij in een paradijs. 

 



 

 

 

 

Dankgebed en voorbede 

 

 

 

 

 
 



Inzameling van de gaven  

 

 
De collectes in deze dienst zijn bestemd voor  

het College van Kerkrentmeesters: 

Catechese en Educatie 

 

De collecte bij de uitgang is tevens bestemd voor  

het College van Kerkrentmeesters: 

Jeugdwerk en clubs 

 
 

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

 

  

   

   

  

   

  



ELB 411 (Indien mogelijk staande) 

Refrein 1 

1. Jezus leeft in eeuwigheid. 

    Zijn sjalom wordt werkelijkheid. 

    Alle dingen maakt Hij nieuw 

    Hij is de Heer van mij leven. 

  Couplet 1 

    Straks als er een nieuwe dag begint 

    en het licht het van het duister wint, 

    mag ik bij Hem binnengaan, 

    voor zijn troon gaan staan, 

    hef ik daar mijn loflied aan: 

 



ELB 411 (Indien mogelijk staande) 

Refrein 1 

2. Jezus leeft in eeuwigheid. 

    Zijn sjalom wordt werkelijkheid. 

    Alle dingen maakt Hij nieuw 

    Hij is de Heer van mij leven. 

 Couplet 2 

    Straks wanneer de grote dag begint, 

    en het licht voor altijd overwint, 

    zal de hemel opengaan, 

    komt de Heer er aan, 

    heffen wij dit loflied aan: 



ELB 411 (Indien mogelijk staande) 

  
Refrein 2 

3. Jezus komt in heerlijkheid. 

    Zijn sjalom wordt wereldwijd. 

    Alle dingen maakt Hij nieuw. 

    Hij is de Heer van ons leven. 

 

 



Zegen 

  

             Met gezongen amen 

 

  

 



Gezang 411 : 1 en 6 (Staande) 

 1.  

 Wilhelmus van Nassouwe  

 ben ik van duitsen bloed,  

 den vaderland getrouwe  

 blijf ik tot in den dood.  

 Een prinse van Oranje  

 ben ik vrij onverveerd,  

 den koning van Hispanje  

 heb ik altijd geëerd.  

 



Gezang 411 : 1 en 6 (Staande) 

 6.  

 Mijn schild ende betrouwen  

 zijt Gij, o God, mijn Heer!  

 Op U zo wil ik bouwen,  

 verlaat mij nimmermeer!  

 Dat ik toch vroom mag blijven,  

 uw dienaar te aller stond,  

 de tirannie verdrijven  

 die mij mijn hart doorwondt. 

 



Gezegende zondag! 
 

Om 18:00 uur gaat voor:  

Ds. A. Christ, Katwijk 
 

 

 

 

 

 

    Nu is er gelegenheid  

    om elkaar te ontmoeten  

    in de Voorhof! 

 

 
 

Deze dienst is na te luisteren op www.kerknumansdorp.nl 

 

Er zijn 2 leden van het nazorgteam beschikbaar in de kerkzaal  voor 
een luisterend oor en /of een gebed voor u. 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.spant.org/cms_files/Image/Rondom voorstellingen/kopjes.JPG&imgrefurl=http://www.spant.org/zakelijke_podia/86/portemonneeloze_pauze/&usg=__79uISTw_V6iQ26QqCAsYPWPAF0Q=&h=681&w=1024&sz=71&hl=nl&start=5&tbnid=Sy33bEUWXk-mGM:&tbnh=100&tbnw=150&prev=/images?q=pauze&gbv=2&hl=nl

