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Welkom en mededelingen



Stil gebed







Votum en groet







Tien Geboden  
Exodus 20 : 1-17 / Mattheüs 22 : 37-40 (HSV)

1Toen sprak God al deze woorden: 2Ik ben de 
HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte, uit 
het slavenhuis, geleid heeft. 3U zult geen 
andere goden voor Mijn aangezicht hebben. 4U 
zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele 
afbeelding van wat boven in de hemel, of 
beneden op de aarde of in het water onder de 
aarde is. 5U zult zich daarvoor niet neerbuigen, 
en die niet dienen, want Ik, de HEERE, uw 
God, ben een na-ijverig God, Die de misdaad 
van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan 
het derde en vierde geslacht van hen die Mij 
haten, 



Tien Geboden  
Exodus 20 : 1-17 / Mattheüs 22 : 37-40 (HSV)

6maar Die barmhartigheid doet aan duizenden 
van hen die Mij liefhebben en Mijn geboden in 
acht nemen. 7U zult de Naam van de HEERE, 
uw God, niet ijdel gebruiken, want de HEERE 
zal niet voor onschuldig houden wie Zijn Naam 
ijdel gebruikt.8Gedenk de sabbatdag, dat u die 
heiligt.9Zes dagen zult u arbeiden en al uw 
werk doen,10maar de zevende dag is de sabbat 
van de HEERE, uw God. Dan zult u geen enkel 
werk doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, 
noch uw dienaar, noch uw dienares, noch uw 
vee, noch uw vreemdeling die binnen uw 
poorten is.



Tien Geboden  
Exodus 20 : 1-17 / Mattheüs 22 : 37-40 (HSV)

11Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel 
en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, 
en Hij rustte op de zevende dag. Daarom 
zegende de HEERE de sabbatdag, en heiligde 
die.
12Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen 
verlengd worden in het land dat de HEERE, uw 
God, u geeft.
13U zult niet doodslaan.
14U zult niet echtbreken.
15U zult niet stelen.



Tien Geboden  
Exodus 20 : 1-17 / Mattheüs 22 : 37-40 (HSV)

16U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw 
naaste.
17U zult niet begeren het huis van uw naaste. U 
zult niet begeren de vrouw van uw naaste, 
noch zijn dienaar, noch zijn dienares, noch zijn 
rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw 
naaste is.



Tien Geboden  
Exodus 20 : 1-17 / Mattheüs 22 : 37-40 (HSV)

37Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw 
God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw 
ziel en met heel uw verstand.
38Dit is het eerste en het grote gebod.
39En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw 
naaste liefhebben als uzelf.
40Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, 
en de Profeten.



Gebed



Kindermoment







Schriftlezing  
Deuteronomium 4:32-40  (HSV)

32Vraag immers toch naar de vorige dagen, die 
vóór u geweest zijn, vanaf de dag dat God de 
mens op de aarde geschapen heeft, van het 
ene einde van de hemel tot het andere einde 
van de hemel, of zoiets indrukwekkends ooit 
gebeurd is, of dat zoiets ooit gehoord is:
33Heeft ooit een volk de stem van God horen 
spreken vanuit het midden van het vuur, zoals 
ú gehoord hebt, en daarbij het leven 
behouden? 34Of heeft God ooit getracht om 
voor Zich een volk uit het midden van een 
ander volk weg te halen, 



Schriftlezing  
Deuteronomium 4:32-40  (HSV)

met beproevingen, met tekenen, met wonderen 
en met strijd, met sterke hand, met uitgestrekte 
arm en met grote ontzagwekkende daden, 
zoals de HEERE, uw God, dat alles met u in 
Egypte voor uw ogen gedaan heeft? 35Aan ú is 
dat getoond, opdat u zou weten dat de HEERE 
God is, niemand anders dan Hij alleen! 36Vanuit 
de hemel heeft Hij u Zijn stem laten horen om u 
gehoorzaamheid bij te brengen, en op de aarde 
heeft Hij u Zijn grote vuur laten zien, en u hebt 
Zijn woorden gehoord vanuit het midden van 
het vuur. 



Schriftlezing  
Deuteronomium 4:32-40  (HSV)

37Omdat Hij uw vaderen liefhad en hun 
nageslacht na hen verkozen had, heeft Hij u 
Zelf met Zijn grote kracht uit Egypte geleid,
38om volken die groter en machtiger zijn dan u, 
van voor uw ogen uit hun bezit te verdrijven, 
om u in hun land te brengen en het u als erfelijk 
bezit te geven, zoals het op deze dag is.
39Daarom moet u heden weten en ter harte 
nemen dat de HEERE God is, boven in de 
hemel en beneden op de aarde, niemand 
anders!



Schriftlezing  
Deuteronomium 4:32-40  (HSV)

40En u moet Zijn verordeningen en Zijn 
geboden, die ik u heden gebied, alle dagen in 
acht nemen, opdat het u en uw kinderen na u 
goed gaat en opdat u uw dagen verlengt in het 
land dat de HEERE, uw God, u geeft, alle 
dagen.



Schriftlezing  
Johannes 15 : 1-8 (HSV)

1Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de 
Wijngaardenier.2Elke rank die in Mij geen 
vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke rank die 
vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht 
draagt.3U bent al rein vanwege het woord dat Ik 
tot u gesproken heb.4Blijf in Mij, en Ik in u. 
Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit 
zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u 
niet, als u niet in Mij blijft.5Ik ben de Wijnstok, u 
de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die 
draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets 
doen.6 Als iemand niet in Mij blijft, 



Schriftlezing  
Johannes 15 : 1-8 (HSV)

1Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de 
Wijngaardenier.2Elke rank die in Mij geen 
vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke rank die 
vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht 
draagt.3U bent al rein vanwege het woord dat Ik 
tot u gesproken heb.4Blijf in Mij, en Ik in u. 
Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit 
zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u 
niet, als u niet in Mij blijft.5Ik ben de Wijnstok, u 
de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die 
draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets 
doen.



Schriftlezing  
Johannes 15 : 1-8 (HSV)

6 Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij 
buitengeworpen zoals de rank, en verdort, en 
men verzamelt ze en werpt ze in het vuur, en 
zij worden verbrand. 7Als u in Mij blijft en Mijn 
woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en 
het zal u ten deel vallen. 8Hierin wordt Mijn 
Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en 
Mijn discipelen bent.







Verkondiging

Ik ben de Wijnstok, u de ranken; 

wie in Mij blijft, en Ik in hem, 

die draagt veel vrucht, 

want zonder Mij kunt u niets doen.

Thema:
“Jezus is de ware Wijnstok”







Bericht van overlijden



Dankgebed, voorbeden 

en Onze Vader



Collecten

“Uitgangs” Collecte Diaconie
Diaconie PIT
Hulp voor helden

CvK-Hervormde Gemeente Numansdorp        
NL54 RABO 0373 7115 65    o.v.v. Collecte CvK

Diaconie-Hervormde Gemeente Numansdorp
NL58 RABO 0347 4008 25   o.v.v. Collecte Diaconie

1e Collecte 
College van Kerkrentmeesters
Jeugdwerk

Deze QR code brengt u naar de giften pagina in de webshop

2e Collecte 
College van Kerkrentmeesters
Onderhoud gebouwen





Zegen



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.



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.



Collecten

“Uitgangs” Collecte Diaconie
Diaconie PIT
Hulp voor helden

CvK-Hervormde Gemeente Numansdorp        
NL54 RABO 0373 7115 65    o.v.v. Collecte CvK

Diaconie-Hervormde Gemeente Numansdorp
NL58 RABO 0347 4008 25   o.v.v. Collecte Diaconie

1e Collecte 
College van Kerkrentmeesters
Jeugdwerk

Deze QR code brengt u naar de giften pagina in de webshop

2e Collecte 
College van Kerkrentmeesters
Onderhoud gebouwen



Orgelspel


