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Welkom 

 Afkondigingen  door Ouderling 

Constant Barendregt 

 

 

 

 

Voor verdere bijzonderheden  

verwijzen wij u naar de weekbrief.  

 

 

 



Stil gebed 

 

 

De gemeente gaat (indien mogelijk) staan. 



Psalm 18: 1 en 8 

1 Ik heb U lief van ganser harte, Here. 

   Gij immers zult het onheil van mij weren. 

   Gij zijt mijn steenrots, mijn bevrijder Gij, 

   Gij zijt een muur, een vestingwal om mij. 

   Mijn God, mijn schild, mijn schuilplaats in  

             gevaren, 

   mijn rots die mij beschermt en blijft bewaren, 

   o hoorn des Heils, U loof ik voor altijd, 

   ik roep het uit, want Gij hebt mij bevrijd. 

 

  

 

 



Psalm 18: 1 en 8 

8 Gij immers zult het arme volk verhogen, 

   en Gij vernedert, Heer, de trotse ogen. 

   Gij zijt mijn licht, de lamp die voor mij schijnt, 

   waarvoor de dichte duisternis verdwijnt. 

   Met U durf ik mij in de strijd te wagen, 

   de legerbenden op de vlucht te jagen. 

   Met U ga ik door water en door vuur, 

   en met mijn God spring ik over een muur. 

 

  

 

 



Votum en groet 

 

 

 

  

 

Na het votum en de groet  

gaat de gemeente weer zitten.  

 

 

 



Psalm 18: 9 

9 Alleen Gods weg kan tot het doel geleiden, 

   zijn woord is waar en zuiver t'allen tijde. 

   Hij is een schild, een schuilplaats in de strijd, 

   voor al wie bij Hem zoekt naar veiligheid. 

   Want wie is God, dan deze onze Here? 

   Wie is de rots die alles kan trotseren? 

   Alleen die God die mij met kracht omgordt, 

   bij wie mijn levenspad een heilsweg wordt. 

  

  

 

 



Gebed van verootmoediging 

 

 

Genadeverkondiging 

 

 



Psalm 32: 1 

1 Heil hem, wien God zijn ontrouw heeft   

            vergeven 

   en toegedekt al wat hij had misdreven, 

   God rekent hem zijn dwalingen niet aan - 

   heil hem, die recht voor God is komen staan! 

   Ik kwijnde weg, zolang ik zwijgen wilde, 

   in zelfbeklag mijn levenskracht verspilde, 

   want dag en nacht woog zwaar op mij uw  

            hand, 

   mijn leven werd zo dor als dorstig land. 

  

  

 

 



Lezing van de wet 



Psalm 32: 2 

2 Nu heb ik, Heer, mijn zonde U beleden: 

   ik weet dat ik uw wet heb overtreden. 

   Ik was ontrouw, ik was van kwaad vervuld, 

   maar Gij vergaaft het, Gij verzoent mijn schuld. 

   Laat daarom tot U komen uw beminden, 

   stoot hen niet af, doch laat U door hen vinden. 

   Duistere vloeden stormen op hen aan, 

   Gij stelt een perk, Gij zult ons vast doen staan. 

  

  

 

 



Gebed  

om de opening van het Woord 

 



Moment met de kinderen 



de kinderen mogen naar de 

kindernevendienst 



1e Schriftlezing  
1 Koningen 19: 19-21(NBV) 

19 Elia ging weg van de Horeb. Toen hij Elisa, de 

zoon van Safat, aantrof was deze aan het ploegen. Ze 

waren aan het werk met twaalf span ossen; Elisa liep 

achter het twaalfde span. Elia liep op hem af en 

gooide zijn mantel over hem heen. 20 Meteen liet 

Elisa zijn ossen in de steek en rende achter Elia aan. 

‘Laat mij afscheid nemen van mijn vader en moeder,’ 

zei hij, ‘dan zal ik met u meegaan.’ ‘Doe wat je wilt,’ 

zei Elia. ‘Ik dwing je nergens toe.’ 21 Elisa ging terug, 

slachtte zijn ossen, braadde het vlees op het hout van 

hun juk en bood het zijn knechten aan. Daarna ging hij 

met Elia mee als zijn dienaar. 

 

 

 

 

 



Gezang 264: 1 en 3 

1 Jeruzalem, o, stad zo hoog gebouwd, 

   naar u verlangt mijn hart! 

   Van verre reeds heeft u mijn oog    

           aanschouwd. 

   Met haasten en verward, 

   is over berg en dalen, 

   voort over 't wijde veld, 

   mijn hart op enen male 

   u tegemoet gesneld. 

 



Gezang 264: 1 en 3 

3 Met jubelklank van instrumenten schoon, 

   violen en metaal, 

   een nieuw gezang, in zoete, zuivre toon 

   beweegt de gouden zaal, 

   met honderdduizend tongen, 

   met stemmen nog veel meer, 

   als in de aanvang zongen 

   de heemlen en hun heir. 

 



2e Schriftlezing  
 Lukas 9: 51-62 (NBV) 

51 Toen de tijd naderde dat Jezus van de aarde zou 

worden weggenomen, ging hij vastberaden op weg 

naar Jeruzalem. 52 Hij stuurde boden voor zich uit. In 

een Samaritaans dorp, waar ze kwamen om zijn 

komst voor te bereiden, 53 wilden de dorpelingen hem 

niet ontvangen, omdat Jeruzalem het doel van zijn 

reis was. 54 Toen de leerlingen Jakobus en Johannes 

merkten dat Jezus niet welkom was, vroegen ze: 

‘Heer, wilt u dat wij vuur uit de hemel afroepen dat hen 

zal verteren?’ 55 Maar hij draaide zich naar hen om 

en wees hen streng terecht. 56 Ze gingen verder naar 

een ander dorp. 



2e Schriftlezing  
 Lukas 9: 51-62 (NBV) 

57 Terwijl ze hun weg vervolgden, zei iemand tegen 

hem: ‘Ik zal u volgen waarheen u ook gaat.’ 58 Jezus 

zei tegen hem: ‘De vossen hebben holen en de vogels 

hebben nesten, maar de Mensenzoon kan zijn hoofd 

nergens te ruste leggen.’ 59 Tegen een ander zei hij: 

‘Volg mij!’ Maar deze zei: ‘Heer, sta me toe eerst terug 

te gaan om mijn vader te begraven.’ 60 Jezus zei 

tegen hem: ‘Laat de doden hun doden begraven, 

maar ga jij op weg om het koninkrijk van God te 

verkondigen.’ 



2e Schriftlezing  
 Lukas 9: 51-62 (NBV) 

61 Weer een ander zei: ‘Ik zal u volgen, Heer, maar 

sta me toe dat ik eerst afscheid neem van mijn 

huisgenoten.’ 62 Jezus zei tegen hem: ‘Wie de hand 

aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet 

geschikt voor het koninkrijk van God.’ 

 



Gezang 51; 1, 2 en 3 

1 Lieve Heer, Gij zegt 'kom' en ik kom,- 

   want mijn leven is onder de macht gesteld 

   van de Heer die mijn dagen en nachten telt 

   en de Heer zegt 'kom' en ik kom. 
 

2 O mijn God, Gij zegt 'ga' en ik ga, 

   Gij zegt 'ga' en ik ga, laat mij niet alleen, 

   wees het woord in mijn vlees en de geest om 

          mij heen, 

   wees de adem waaruit ik ontsta.  

 



Gezang 51; 1, 2 en 3 

3 Want o Heer, ik zeg 'kom' en Gij komt, 

   ik zeg 'kom' en Gij komt en uw bloed wordt  

            wijn 

   en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn 

   en uw naam wordt een lied in mijn mond. 

 

 



Verkondiging 



Psalm 146: 1, 2 en 3 

1 Zing, mijn ziel, voor God uw HERE, 

   zing die u het leven geeft. 

   Zing, mijn ziel, uw God ter ere, 

   zing voor Hem zolang gij leeft. 

   Ziel, gij zijt geboren tot 

   zingen voor den HEER uw God. 



Psalm 146: 1, 2 en 3 

2 Reken niet op mensenwaarde, 

   want bij mensen is geen baat. 

   Aarde wordt een mens tot aarde, 

   als zijn adem uit hem gaat. 

   Ligt niet alles wat hij wil 

   met zijn laatste adem stil? 



Psalm 146: 1, 2 en 3 

3 Heil wien Jakobs God wil bijstaan, 

   heil die God ter hulpe riep. 

   Want zijn heil zal niet voorbijgaan, 

   God is trouw aan wat Hij schiep. 

   Wat in hemel, zee of aard 

   woont, is in zijn hand bewaard. 



Kindernevendienst 

  

 

 

De kinderen komen terug in de dienst. 

 

 



Dankgebed en Voorbede 

  
 



Inzameling van de gaven  

 • De collecte in deze dienst is bestemd voor  

 het College van kerkrentmeesters 

Instandhouding Erediensten 
 

• De collecte bij de uitgang is bestemd voor  

 de Diaconie 

Kinderen in de Knel 

 

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

Direct na deze dienst zijn 2 leden van het nazorgteam  

beschikbaar voor een luisterend oor en/of gebed voor u. 

 

  

   

   

  

   

  



Gezang 244: 1 en 2 
(indien mogelijk staande) 

 1 Christus stoot de hemel open, 

   een vuur komt door de wereld lopen, 

   een nieuw getij breekt haastig aan. 

   Hoor, de Geest vaart door het heden, 

   vanwaar? waarheen? met sterke schreden, 

   geen tegenstand kan Hem weerstaan. 

   Geeft op uw trots verzet, 

   verliest u aan zijn wet. 



Gezang 244: 1 en 2 
(indien mogelijk staande) 

   Geeft op uw trots verzet, 

   verliest u aan zijn wet. 

   Gij zijt veilig 

   in zijn domein, 

   nooit meer alleen, 

   want nimmer zult gij wezen zijn. 

   

  

    



Gezang 244: 1 en 2 
(indien mogelijk staande) 

2 Laat u door de Trooster vinden, 

   eens onbemind, nu Gods beminden, 

   o kindren van Jeruzalem, 

   dwaalt niet moedeloos, als vreemden, 

   want Christus leeft, Hij die u kende. 

   Nu neemt de Geest en deelt uit Hem. 

   Uw wachten is voorbij, 

   de Dag komt naderbij, 



Gezang 244: 1 en 2 
(indien mogelijk staande) 

   merkt het teken, 

   maakt u bereid, 

   de Heer bevrijdt, 

   staat op en volgt, het is de tijd. 



Zegen  
 

 

 

met gezongen Amen 



Gezegende Zondag 
 

In de avonddienst, welke begint om 18.00 uur 

gaat voor: 

Ds. C.D. vam Alphen 

 
 

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

U bent nu van harte uitgenodigd om met elkaar een 

kopje koffie, thee of limonade te drinken in de Voorhof 

Er zijn 2 leden van het nazorgteam beschikbaar  

in de kerkzaal  voor u; voor een luisterend oor  

en/of een gebed. 


