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Welkom en mededelingen



Stil gebed



Gezang 173: 1 en 2 (staand)

1.

Alles wat over ons geschreven is

gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,

alle geboden worden thans voldragen,

alle beproeving van de wildernis.



Gezang 173: 1 en 2 (staand)

2.

Gods schepping die voor ons gesloten bleef

ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten,

die Zoon van David zijt en Man van Smarte,

Koning der Joden die de dood verdreef.



Bemoediging en Groet
(staand)



Intro



Gezang 217 : 1 en 3

1.

Jezus leeft en ik met Hem!

Dood, waar is uw schrik gebleven?

Hem behoor ik en zijn stem

roept ook mij straks tot het leven,

opdat ik zijn licht aanschouw,

dit is al waar ik op bouw.



Gezang 217 : 1 en 3

3.

Jezus leeft! Hem is de macht.

Niets kan mij van Jezus scheiden.

Hij zal, als de vorst der nacht

mij te na komt, voor mij strijden.

Drijft de vijand mij in 't nauw, -

dit is al waar ik op bouw.



Ervaringen Oekraïnereis



Hemelhoog 181 : 1 en 4

1.

Hij kwam bij ons, heel gewoon,

de Zoon van God als mensenzoon.

Hij diende ons als een knecht,

en heeft zijn leven afgelegd.

Zie onze God, de Koning-Knecht.

Hij heeft zijn leven afgelegd.

Zijn voorbeeld roept om te dienen elke dag,

gedragen door zijn liefd' en kracht.



Hemelhoog 181 : 1 en 4

4.

Wij willen worden als Hij.

Elkanders lasten dragen wij.

Wie is er need’rig en klein?

Die zal bij ons de grootste zijn.

Zie onze God, de Koning-Knecht.

Hij heeft zijn leven afgelegd.

Zijn voorbeeld roept om te dienen elke dag,

gedragen door zijn liefd' en kracht.



Stilte, Gebed 
en 

voorbeden



Kindermoment



De kinderen gaan nu naar de 

kindernevendienst



Bijbellezing  
Jesaja 49 : 24 – 26 (NBV)

24 ‘Alsof een strijder zich zijn buit laat afnemen! 
Kunnen gevangenen soms ontkomen aan een 
tiran?’ 25Toch zegt de HEER: Gevangenen worden 
de strijder ontnomen, de tiran zal zijn buit verliezen. 
Wie een geding voert tegen jou zal ik in een geding 
bestrijden, en ikzelf zal je kinderen redden. 26 Ik 
laat je onderdrukkers hun eigen vlees eten, hun 
eigen bloed is de wijn die hen dronken maakt. Dan 
zal iedereen erkennen dat ik, de HEER, je redder 
ben, je beschermer, de Machtige van Jakob.



Psalm 68 : 1 en 3 (oude berijming)

1.

De HEER zal opstaan tot den strijd;

Hij zal Zijn haters, wijd en zijd,

Verjaagd, verstrooid, doen zuchten;

Hoe trots Zijn vijand wezen moog',

Hij zal voor Zijn ontzagg'lijk oog,

Al sidderende vluchten.



Psalm 68 : 1 en 3 (oude berijming)

Gij zult hen, daar G' in glans verschijnt,

Als rook en damp, die ras verdwijnt,

Verdrijven en doen dolen.

't Godd'loze volk wordt haast tot as;

't Zal voor Uw oog vergaan, als was,

Dat smelt voor gloênde kolen.



Psalm 68 : 1 en 3 (oude berijming)

3.

Springt op van vreugd, verheft Zijn lof,

Die, daar Hij woont in 't hemelhof,

Een Vader is der wezen;

Die weduwen haar recht verschaft,

Die streng haar onderdrukkers straft,

En voor Zijn wraak doet vrezen;



Psalm 68 : 1 en 3 (oude berijming)

Een God, die zet uit mensenmin,

D' onvruchtb'ren in een huisgezin;

En, om Zijn macht te tonen,

Gevang'nen uit de boeien redt;

Maar die verlaters van Zijn wet

Doet in het dorre wonen.



Bijbellezing  
Lukas 11: 14 – 23 NBV(NBV)

14Hij dreef een demon uit die niet kon spreken. 
Toen de demon verdreven was, begon de stomme 
te spreken en de mensenmenigte stond verbaasd. 
15Maar enkelen van hen zeiden: ‘Dankzij 
Beëlzebul, de vorst der demonen, kan hij demonen 
uitdrijven.’ 16Anderen verlangden van hem een 
teken uit de hemel om hem op de proef te stellen. 
17Maar hij kende hun gedachten en zei tegen hen: 
‘Elk koninkrijk dat innerlijk verdeeld is wordt 
verwoest, en huis na huis stort in. 18Als ook Satan 
innerlijk verdeeld is, hoe kan zijn koninkrijk dan 
standhouden? 



Bijbellezing  
Lukas 11: 14 – 23 NBV(NBV)

Jullie zeggen toch dat ik dankzij Beëlzebul 
demonen uitdrijf! 19Als ik inderdaad dankzij 
Beëlzebul demonen uitdrijf, door wie drijven jullie 
eigen mensen ze dan uit? Zij zullen dan ook jullie 
rechters zijn! 20Maar als ik dankzij een kracht die 
van God komt demonen uitdrijf, dan is het 
koninkrijk van God bij jullie gekomen. 21Wanneer 
een sterk, goed bewapend man zijn domein 
bewaakt, dan zijn zijn bezittingen veilig. 22Maar zo 
gauw iemand die sterker is hem aanvalt en hem 
overwint, dan neemt die sterkere hem de 
wapenrusting waarop hij vertrouwde af en verdeelt 
hij de buit. 



Bijbellezing  
Lukas 11: 14 – 23 NBV(NBV)

23Wie niet met mij is, is tegen mij, en wie niet met 
mij samenbrengt, drijft uiteen.



Psalm 68 : 9 en 10 (oude berijming)

9.

Gods wagens, boven 't luchtig zwerk,

Zijn tien- en tienmaal duizend sterk,

Verdubbeld in getalen.

Bij hen is Zijne Majesteit,

Een Sinaï in heiligheid,

Omringd van bliksemstralen.



Psalm 68 : 9 en 10 (oude berijming)

Gij voert ten hemel op, vol eer;

De kerker werd Uw buit, o HEER!

Gij zaagt Uw strijd bekronen

Met gaven, tot der mensen troost,

Opdat zelfs 't wederhorig kroost

Altijd bij U zou wonen.



Psalm 68 : 9 en 10 (oude berijming)

10.

Geloofd zij God met diepst ontzag!

Hij overlaadt ons, dag aan dag,

Met Zijne gunstbewijzen.

Die God is onze zaligheid;

Wie zou die hoogste Majesteit

Dan niet met eerbied prijzen?



Psalm 68 : 9 en 10 (oude berijming)

Die God is ons een God van heil;

Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,

Ons 't eeuwig, zalig leven;

Hij kan, èn wil, èn zal in nood,

Zelfs bij het naad'ren van den dood,

Volkomen uitkomst geven.



Prediking

n.a.v. Lukas 11 : 22 – 23

Thema: Wat deed Jezus voor 

ons in het graf?















De kinderen komen terug 

van de kindernevendienst



Bericht van overlijden
(staand)



Danken en gezamenlijk

Onze Vader



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 CvK (Kerkrentmeesters):
Kinderpaasfeest
Extra Collecte (Kerkrentmeesters):
Onderhoud gebouwen
Collecte CvD (Diaconie)
Stichting Gave

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

Kinderen komen 
terug uit de 
oppas



Hemelhoog 169 : 2, 3, 4 (staand)

2.

Geen graf hield Davids Zoon omkneld,

Hij overwon, die sterke Held.

Hij steeg uit 't graf door Vaders kracht,

want Hij is God, bekleed met macht!



Hemelhoog 169 : 2, 3, 4 (staand)

3.

Nu jaagt de dood geen angst meer aan,

want alles, alles is voldaan;

wie in geloof op Jezus ziet,

die vreest voor dood en helle niet. 



Hemelhoog 169 : 2, 3, 4 (staand)

4.

Want nu de Heer is opgestaan,

nu vangt het nieuwe leven aan,

een leven door zijn dood bereid,

een leven in zijn heerlijkheid.



Zegen
(staand)



Onze diensten zijn terug te kijken via www.kerknumansdorp.nl

Direct na deze dienst zijn 2 leden van het nazorgteam 

beschikbaar voorin de kerkzaal  

voor een luisterend oor en/of een gebed.

Vanmiddag om 18:00 uur gaat 

Ds. J. Boom uit ‘s-Gravenmoer voor in deze kerk.

In de Voorhof is er 
gelegenheid om onder genot 
van koffie, thee en limonade 

elkaar te ontmoeten


