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Gezamenlijke kinderdienst



Welkom en mededelingen



Stil gebed

De gemeente gaat (indien mogelijk) staan











Bemoediging en groet

Hierna gaat de gemeente weer zitten



INTRO

door Lydia Drost























Gebed

door Elize en Amber



Bijbellezing Psalm 84 : 1 – 5
Door Sven en Julia

1. Een lied van de Korachieten. Voor de zangleider. 
Op de wijs van het lied ‘De vrouw uit de stad Gat’.

Het is goed in het huis van de Heer
2 Ik houd van uw huis, machtige Heer!
3 Ik verlang naar uw tempel, levende God.

Met heel mijn hart wil ik bij u zijn.
4 Machtige Heer, mijn koning, mijn God,

zelfs mussen wonen in uw tempel.

Zwaluwen maken een nest bij uw altaar,

ze zorgen er voor hun jongen.
5 Gelukkig zijn mensen die wonen in uw huis,

want zij kunnen u altijd danken.



Kijk eens naar de vogels in 't bos of in de stad.
Ze zaaien niet, ze maaien niet.
Ze vinden altijd wat.
Hun Vader zorgt voor hen. Hun Vader zorgt voor hen.
Hij houdt ze in Zijn hand.
Hij houdt ze in Zijn vaderhand.

Lied “Kijk eens naar de vogels…”



Kijk eens naar de bloemen, zo prachtig stuk voor 
stuk.
Ze spinnen niet, ze weven niet.
Ze maken zich niet druk.

Hun Vader zorgt voor hen. Hun Vader zorgt voor hen.

Hij houdt ze in Zijn hand.

Hij houdt ze in Zijn vaderhand.

Lied “Kijk eens naar de vogels…”



Kijk eens in de spiegel. Jij bent nog veel meer waard.

Dan vogeltjes en bloemetjes.

't Is God die jou bewaart.

Je Vader zorgt voor jou. Je Vader zorgt voor jou.

Hij houdt je in Zijn hand.

Hij houdt je in Zijn vaderhand.

in Zijn vaderhand…

Lied “Kijk eens naar de vogels…”



Nest bouwen

o.l.v. Janina























1e verhaal

Vogels zoeken een huis





















2e verhaal

Vogels vinden een huis



























Danken

Voorbeden

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

1e collecte in de dienst
Kerkdienst gemist - Live stream
2e collecte in de dienst
Onderhoud gebouwen

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

Collecte uitgang
Diaconie
Christenen voor Israël

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

kerkzaal  voor een luisterend 
oor en/of een gebed



Filmpje Israël









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.C van Pelt, Ridderkerk

Onze diensten zijn te volgen via kerknumansdorp.nl


