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Welkom en mededelingen



Stil gebed

De gemeente gaat (indien mogelijk) staan



LBps.87

Op Sions berg sticht God zijn heilge stede

1 Op Sions berg sticht God zijn heilge stede.

Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.

O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof:

door uwe poort zal ieder binnentreden.



LBps.87

2 Rahab en Babel zullen u behoren.

Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer.

en ieder land erkent Hem als de Heer.

O moederstad, uit u is elk geboren!



Votum en groet

Hierna gaat de gemeente weer zitten



PsOB.122 Ik ben verblijd, wanneer men mij 
vers 1

Ik ben verblijd, wanneer men mij

godvruchtig opwekt: zie wij staan

gereed, om naar Gods huis te gaan.

Kom, ga met ons, en doe als wij.

Jeruzalem, dat ik bemin;

wij treden uwe poorten in;

daar staan, o Godsstad, onze voeten.

Jeruzalem is wèl gebouwd,

wèl saâmgevoegd: wie haar beschouwt,

zal haar voor 's Bouwheers kunstwerk groeten.



PsOB.122 Ik ben verblijd, wanneer men mij 
vers 2

De stammen, naar Gods Naam genoemd,

gaan derwaarts op; waar elk zich buigt

naar d’ark, die van Gods gunst getuigt,

waar elk zijn Naam belijdt en roemt;

want d’achtb’re zetel van 't gericht,

is daar voor Davids huis gesticht,

de rechterstoelen staan daar binnen.

Bidt, met een algemene stem,

om vrede voor Jeruzalem.

Het ga hun wèl, die u beminnen.



PsOB.122 Ik ben verblijd, wanneer men mij 
vers 3

Dat vreed’, en aangename rust,

en milde zegen u verblij’;

dat welvaart in uw vesting zij,

in uw paleizen vreugd’ en lust.

Om vriend en broed’ren spreek ik nu:

de vrede zij en blijv’ in u,

nooit moet haar nijd of twist verkloeken.

Om 's Heeren huis, in u gebouwd,

waar onze God zijn woning houdt,

zal ik het goede voor u zoeken.



Wetslezing



LBps.24 De aarde en haar volheid

vers 3

God is hem zegenrijk nabij,

in 't recht des Heren wandelt hij,

de God des heils zal hem verblijden.

een nieuw geslacht gaat op in 't licht

en zoekt des Heren aangezicht,

Jakob, het volk dat Hij zal leiden.



Gebed



Moment voor de kinderen



HH.382 Lees je bijbel, bid elke dag

1 Lees je bijbel, bid elke dag,

bid elke dag, bid elke dag.

Lees je bijbel, bid elke dag,

dat je groeien mag,

dat je groeien mag,

dat je groeien mag.

Lees je bijbel, bid elke dag,

dat je groeien mag.



HH.382 Lees je bijbel, bid elke dag

2 Read your bible, pray every day,

pray every day, pray every day.

Read your bible, pray every day,

if you want to grow,

if you want to grow,

if you want to grow.

Read your bible, pray every day,

if you want to grow.



HH.382 Lees je bijbel, bid elke dag

3 Lis ta bible, prie chaque jour,

prie chaque jour, prie chaque jour.

Lis ta bible, prie chaque jour,

quand tu veux grandir,

quand tu veux grandir,

quand tu veux grandir.

Lis ta bible, prie chaque jour,

quand tu veux grandir.



Kindernevendienst

De kinderen gaan naar de kindernevendienst



Schriftlezing 

Genesis 28,10-15 en Johannes 1,43-51 (NBV21)   

Jakobs droom in Betel

10 Jakob verliet dus Berseba en ging op weg naar 
Charan. 11 Op zijn tocht kwam hij bij een plaats waar 
hij bleef overnachten omdat de zon al was 
ondergegaan. Hij pakte een van de stenen die daar 
lagen, legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats 
liggen slapen. 12 Toen kreeg hij een droom. Hij zag een 
ladder die op de aarde stond en helemaal tot de 
hemel reikte, en daarlangs zag hij Gods engelen 
omhooggaan en afdalen. 13 Ook zag hij de HEER bij 
zich staan, die zei: ‘Ik ben de HEER, de God van je 
voorvader Abraham en de God van Isaak. 



Schriftlezing 

Genesis 28,10-15 en Johannes 1,43-51 (NBV21)   

Het land waarop je nu ligt te slapen zal Ik aan jou en 
je nakomelingen geven. 14 Je zult zo veel 
nakomelingen krijgen als er stof op de aarde is; je 
gebied zal zich uitbreiden naar het westen en het 
oosten, naar het noorden en het zuiden. In jou en je 
nakomelingen zullen alle volken op aarde gezegend 
worden. 15 Ikzelf sta je terzijde, Ik zal je overal 
beschermen, waar je ook heen gaat, en Ik zal je naar 
dit land terugbrengen; Ik zal je niet alleen laten tot Ik 
gedaan heb wat Ik je heb beloofd.’



Schriftlezing 

Genesis 28:10-15 en Johannes 1:43-51 (NBV21)   

43 De volgende dag besloot Jezus naar Galilea te 
gaan. Hij zocht Filippus op en zei tegen hem: ‘Volg 
Mij.’ 44 Filippus kwam uit Betsaïda, uit dezelfde stad als 
Andreas en Petrus. 45 Hij zocht Natanaël op en zei 
tegen hem: ‘We hebben de man gevonden over wie 
Mozes in de wet geschreven heeft en over wie ook de 
profeten hebben gesproken: Jezus, de zoon van 
Jozef, uit Nazaret!’ 46 ‘Uit Nazaret?’ zei Natanaël. ‘Kan 
daar iets goeds vandaan komen?’ ‘Ga zelf maar 
kijken,’ zei Filippus. 47Jezus zag Natanaël aankomen 
en zei: ‘Dat is nu een echte Israëliet, een mens zonder 
bedrog.’ 48 ‘Waar kent U mij van?’ vroeg Natanaël. 



Schriftlezing 

Genesis 28:10-15 en Johannes 1:43-51 (NBV21)   

Jezus antwoordde: ‘Ik had je al gezien voordat 
Filippus je riep, toen je onder de vijgenboom zat.’ 49

‘Rabbi,’ zei Natanaël, ‘U bent de Zoon van God, U 
bent de koning van Israël!’ 50 Jezus vroeg: ‘Geloof je 
omdat Ik tegen je zei dat Ik je onder de vijgenboom 
zag zitten? Je zult nog grotere dingen zien.’ 51

‘Werkelijk, Ik verzeker jullie,’ voegde Hij eraan toe, 
‘jullie zullen de hemel geopend zien, en de engelen 
van God zien omhooggaan en neerdalen naar de 
Mensenzoon.’



LBgz.329 Grote God, Gij hebt het zwijgen

1 Grote God, Gij hebt het zwijgen

met uw eigen,

met uw lieve stem verstoord.

Maar de weg tot U begaanbaar,

wees verstaanbaar;

spreek Heer, uw gemeente hoort..



LBgz.329 Grote God, Gij hebt het zwijgen

2 Heer, uw boodschap staat geschreven,

ons ten leven,

maak uw schrift het levend woord.

Zie het boek van uw behagen

opgeslagen;

spreek Heer, uw gemeente hoort.



LBgz.329 Grote God, Gij hebt het zwijgen

3 Roep ons uit de doodse dalen

waar wij dwalen,

door een vreemde stem bekoord.

Breng ons naar de heilge stede

van uw vrede.

Spreek Heer, uw gemeente hoort.



Verkondiging



HH.217 Majesteit

Majesteit, groot is zijn majesteit.

Lof zij Jezus, en glorie, hulde en eer.

Majesteit, God, die de zijnen leidt.

Vanaf zijn troon vestigt de Zoon zijn heerschappij.

Dus verhoog, maak eeuwig groot de Naam van 

Jezus. Volk van God,

kom en breng lof aan Jezus, de Koning.

Majesteit, groot is zijn majesteit.

Dwars door de dood werd Hij verhoogd,

Jezus regeert!



Kindernevendienst

De kinderen komen terug in de dienst



Bevestiging broeder van Til



Uitleg over bevestiging ambtsdragers

Gebed

Handoplegging en zegen



PsOB.134 Looft, looft nu aller heren Heer'

vers 3

Dat 's Heeren zegen op u daal’;

zijn gunst uit Sion u bestraal’.

Hij schiep 't heelal, zijn Naam ter eer:

looft, looft dan aller heren Heer’!



Bericht van overlijden

De gemeente gaat (indien mogelijk) staan



Dankgebed en voorbeden



Collecten

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

Collecte dienst
College van Kerkrentmeesters
Kerkdienst gemist en onderhoud
gebouwen

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

Collecte uitgang
Diaconie
nog in te vullen (zie weekbrief)

Direct na deze dienst zijn 2 leden 
van het nazorgteam 
beschikbaar voor u in de kerkzaal  
voor een luisterend oor en/of een 
gebed



HH.262 Gebed voor Israel

1 Door de eeuwen zwierf een volk,

voortgedreven en vervolgd.

In verdrukking hield het stand,

smachtend naar een vaderland.

refrein:

God van toekomst en verleden,

sterk Uw volk met hoop en kracht,

geef het wijsheid, schenk het vrede,

in het land waar U hen bracht.



HH.262 Gebed voor Israel

2 In Europa's zwartste nacht,

werden velen omgebracht.

Uit de as van dood en pijn,

rees een volk nog zwak en klein.

refrein:

God van toekomst en verleden,

sterk Uw volk met hoop en kracht,

geef het wijsheid, schenk het vrede,

in het land waar U hen bracht.



HH.262 Gebed voor Israel

6 En nog altijd brengt de strijd,

dat men aan twee zijden lijdt.

Heer, hoe lang nog duurt dit voort?

kom, vervul Uw hoopvol Woord.

refrein:

God van toekomst en verleden,

sterk Uw volk met hoop en kracht,

geef het wijsheid, schenk het vrede,

in het land waar U hen bracht.



Zegen

met 3x gezongen Amen

Direct na deze dienst zijn 2 leden van het nazorgteam 
beschikbaar voor u in de kerkzaal  

voor een luisterend oor en/of een gebed



Gezegende Zondag

In de dienst welke begint om 18.00 uur 

gaat voor:

Ds. M.M. van Campen uit Goes

Onze diensten zijn te volgen via kerknumansdorp.nl


