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Welkom en mededelingen



Stil gebed

De gemeente gaat (indien mogelijk) staan



HH 258 

Zie ik sterren aan de hemel staan,

aan de donkerblauwe lucht de maan,

is het of de nacht mij noemt de naam

van een machtig God.

Zie ik ’s morgens weer de zon opgaan,

in het veld de bloemen opengaan,

is het of de dag mij noemt de naam

van een machtig God.



HH 258 

Deze God die aard’ en hemel schiep,

is dezelfde God die mij eens riep

uit het duister tot zijn heerlijk licht,

zodat ik elke dag Hem Vader noemen mag en

die zijn liefde voor mij openbaart,

mij rechtvaardig in zijn Zoon verklaart,

elke dag mij in zijn hand bewaart:

Hoe groot is God voor mij.



Bemoediging en groet

Hierna gaat de gemeente weer zitten



Intro



Psalm 141: 2 en 3



Psalm 141: 2 en 3



Gebed van verootmoediging 



Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 

Schepper van hemel en aarde.

En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, 
onze Heere;

Die ontvangen is van de Heilige Geest, 

geboren uit de maagd Maria;

Die geleden heeft,

onder Pontius Pilatus is gekruisigd, 
gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; 

op de derde dag weer opgestaan van de doden;

opgevaren naar de hemel, 



Geloofsbelijdenis

Die zit aan de  rechterhand van God, 
de almachtige Vader;

vanwaar Hij komen zal om te oordelen 
de levenden en de doden.

Ik geloof in de Heilige Geest.

Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, 
de gemeenschap van de heiligen;

De vergeving van de zonden;

De wederopstanding van het lichaam;

en een eeuwig leven.

Amen



Psalm 8: 1, 3 en 6 



Psalm 8: 1, 3 en 6 



Psalm 8: 1, 3 en 6 



STILTE, 
GEBED, 

VOORBEDE



Moment met de kinderen



Moment met de kinderen



Moment met de kinderen



HH 247 

1 God die alles maakte,

de lucht en 't zonlicht blij,

de hemel, zee en aarde,

zorgt ook voor mij.

2 God die 't gras gemaakt heeft,

de bloempjes in de wei,

de bomen, vruchten, vogels,

zorgt ook voor mij.



HH 247 

3 God die alles maakte,

de maan, de sterrenrij,

als duist're wolken komen

zorgt steeds voor mij.



Kindernevendienst

De kinderen gaan naar de kindernevendienst



Schriftlezing 
Job 1: 1 – 5 (NBV)   

1 In het land Us woonde een man die Job
heette. Hij was rechtschapen en onberispelijk, hij
had ontzag voor God en meed het kwaad. 2 Job
had zeven zonen en drie dochters. 3 Hij bezat
zevenduizend schapen en geiten, drieduizend
kamelen, vijfhonderd span runderen, vijfhonderd
ezelinnen en een groot aantal slaven en
slavinnen. Hij was de aanzienlijkste man van het
Oosten. 4 Zijn zonen hadden de gewoonte om
de beurt een feest te geven, ieder in zijn eigen
huis, en nodigden dan hun drie zusters uit om bij
hen te komen eten en drinken.



Schriftlezing 
Job 1: 1 – 5 (NBV)   

5 Nadat elk van zijn zonen zo’n feest had
gegeven, liet Job hen bij zich komen voor een
reinigingsritueel. Hij stond dan ’s ochtends vroeg
op om voor elk van hen een offer te brengen,
want hij dacht bij zichzelf: Misschien hebben
mijn kinderen wel gezondigd en God in hun hart
vervloekt. Job deed dit telkens weer.



Schriftlezing 
Job 42 (NBV)   

1 Nu antwoordde Job de HEER:

2 ‘Ik weet dat niets buiten uw macht ligt

en geen enkel plan voor u onuitvoerbaar is.

3 Wie was ik dat ik, door mijn onverstand, uw
besluit wilde toedekken?

Werkelijk, ik sprak zonder enig begrip,

over wonderen, te groot voor mij om te bevatten.

4 “Luister,” zei ik, “dan zal ik spreken,

ik zal u ondervragen, zeg mij wat u weet.”

5 Eerder had ik slechts over u gehoord,

maar nu heb ik u met eigen ogen aanschouwd.



Schriftlezing 
Job 42 (NBV)   

6 Daarom herroep ik mijn woorden en buig ik
mij, zoals ik hier zit in het stof en het vuil.’

7 Nadat de HEER deze woorden tot Job had
gesproken, richtte hij zich tot Elifaz uit Teman: ‘Ik
ben in woede ontstoken tegen jou en je twee
vrienden, omdat jullie niet juist over mij hebben
gesproken, zoals mijn dienaar Job. 8 Welnu,
neem elk zeven jonge stieren en zeven rammen,
ga daarmee naar mijn dienaar Job, zodat jullie
een offer kunnen brengen voor jezelf. Job, mijn
dienaar, zal voor jullie bidden, want ik ben alleen
hem goedgezind.



Schriftlezing 
Job 42 (NBV)   

Dan zal ik jullie niet blootstellen aan schande,
ook al hebben jullie niet juist over mij gesproken,
zoals mijn dienaar Job.’ 9 En Elifaz uit Teman,
Bildad uit Suach en Sofar uit Naäma deden
zoals de HEER had gezegd en de HEER was
Job goedgezind. 10 Nadat Job voor zijn
vrienden had gebeden, bracht de HEER een
keer in het lot van Job en hij gaf hem het
dubbele van wat hij eerder bezat. 11 Al zijn
broers en al zijn zusters, en iedereen die hem
van vroeger kende, kwamen naar zijn huis om
samen met hem te eten; ze schudden hun hoofd
en troostten hem,



Schriftlezing 
Job 42 (NBV)   

omdat de HEER zoveel rampspoed over hem
had uitgestort. En elk van hen gaf hem een
geldstuk en een gouden ring. 12 De HEER
zegende Job in zijn latere leven nog meer dan in
zijn vroegere, en zo kreeg Job veertienduizend
schapen en geiten, zesduizend kamelen,
duizend span runderen en duizend ezelinnen. 13
Ook kreeg hij zeven zonen en drie dochters. 14
De eerste dochter noemde hij Jemima, de
tweede Kesia en de derde Keren-Happuch. 15
In het hele land waren geen mooiere vrouwen
dan de dochters van Job.



Schriftlezing 
Job 42 (NBV)   

En hun vader gaf aan hen een even groot
erfdeel als aan hun broers. 16 Hierna leefde Job
nog honderdveertig jaar en hij zag zijn kinderen
en de kinderen van zijn kinderen opgroeien, tot
in het vierde geslacht. 17 En toen stierf Job, oud
en verzadigd van het leven.



NLB 859: 2 en 4



NLB 859: 2 en 4



NLB 859: 2 en 4



NLB 859: 2 en 4



Verkondiging

n.a.v. Job 1 en 42

Het offer en het gebed van Job



Psalm 40: 1 en 2

1 Met heel mijn hart heb ik de Heer verwacht,

Hij heeft gehoord naar mijn gebed,

mij uit de modderpoel gered,

mijn voet weer op een vaste grond gebracht.

Hij heeft mij doen herleven,

mij in de mond gegeven

een nieuw lied tot zijn eer.

Laat ieder die het zag

stil zijn van diep ontzag

en hopen op de Heer.



Psalm 40: 1 en 2

2 Zalig de man die op den Heer vertrouwt,

geen acht slaat op de eigenwaan

van die hun eigen wegen gaan,

maar die de leugen uit zijn leven houdt.

Mijn God, ik wil U roemen

en al uw daden noemen,

niets is aan U gelijk.

Wil ik ze tellen, Heer,

ik zie er telkens meer,

't gaat boven mijn bereik.



Onderwijs Heilig Avondmaal



NLB 377: 1, 2, 4, 5 en 6 

1 Zoals ik ben, kom ik nabij,

met niets in handen dan dat Gij

mij riep en zelf u gaf voor mij -

O Lam van God, ik kom.

2 Zoals ik ben, met al mijn strijd,

mijn angsten en onzekerheid,

mijn maskers en mijn ijdelheid -

O Lam van God, ik kom.



NLB 377: 1, 2, 4, 5 en 6 

4 Zoals ik ben, ontvangt Gij mij,

reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij.

vervult, verlicht, verwarmt Gij mij -

O Lam van God, ik kom.

5 Zoals ik ben, in U te zijn,

en Gij in mij, in brood en wijn;

uw ziel, uw levenskracht wordt mijn

O Lam van God, ik kom.



NLB 377: 1, 2, 4, 5 en 6 

6 Zoals ik ben, - ja, dat ik dan

de lengte, breedte, hoogte van

uw diepe liefde vatten kan:

O Lam van God, ik kom.



Nodiging 1e tafel



Viering Heilig Avondmaal



Tafellezing 1: Job 19: 21-27(NBV)

21 Heb medelijden, vrienden, heb medelijden met mij,

want de hand van God heeft mij getroffen.

22 Waarom vervolgen jullie mij, zoals God?

Waarom houden jullie nooit op mij te belasteren?

23 O, mochten mijn woorden worden opgeschreven,

vastgelegd in een inscriptie,

24 met een ijzeren stift gegrift, met lood gevuld,

voor altijd in de rotsen uitgehouwen!



Tafellezing 1: Job 19: 21-27(NBV)

25 Ik weet: mijn redder leeft,

en hij zal ten slotte hier op aarde ingrijpen.

26 Hoezeer mijn huid ook is geschonden,

toch zal ik in dit lichaam God aanschouwen.

27 Ik zal hem aanschouwen,

ik zal hem met eigen ogen zien, ik, geen ander,

heel mijn binnenste smacht van verlangen.



Tafellied 1 HH 304: 1 en 2

1 Ik wil zingen van mijn Heiland,

van zijn liefde, wondergroot.

Die zichzelve gaf aan 't kruishout,

en mij redde van de dood.

refrein:

Zing, o zing van mijn Verlosser,

met zijn bloed kocht Hij ook mij:

Aan het kruis schonk Hij genade,

droeg mijn schuld en ik was vrij.



Tafellied 1 HH 304: 1 en 2

2 'k Wil het wonder gaan verhalen,

hoe Hij op Zich nam mijn straf.

Hoe in liefde en genade

Hij 't rantsoen gewillig gaf.

refrein:

Zing, o zing van mijn Verlosser,

met zijn bloed kocht Hij ook mij:

Aan het kruis schonk Hij genade,

droeg mijn schuld en ik was vrij.



Kindernevendienst

De kinderen komen terug in de dienst



Nodiging 2e tafel



Viering Heilig Avondmaal



Tafellezing 2: Job 28: 20-28(NBV)

20 Maar van waar stamt de wijsheid dan,

en het inzicht – waar is het te vinden?

21 De wijsheid is verborgen voor de blik der

levenden, ook aan de vogels in de lucht laat ze zich

niet zien.

22 De afgrond en de dood, ze zeggen beide:

‘Onze oren kennen haar slechts bij geruchte.’

23 Maar God kent haar wegen en hij weet waar ze

verblijft.

24 Want hij ziet tot aan de randen van de aarde,

onder heel de hemel ontsnapt niets aan zijn blik.



Tafellezing 2: Job 28: 20-28(NBV)

25 Toen hij de kracht schiep van de winden

en de wateren omgrensde,

26 toen hij zijn wet oplegde aan de regen

en de wegen van de donderwolken baande,

27 zag hij de wijsheid en hij toetste haar,

hij peilde en doorgrondde haar.

28 En hij sprak tot de mens:

‘Ontzag voor de Heer – dat is wijsheid;

het kwaad mijden – dat is inzicht.’



Tafellied  HH 304: 3

3 'k Wil mijn dierbare Heiland prijzen,

spreken van zijn grote kracht.

Hij kan overwinning geven

over zond' en satans macht.

refrein:

Zing, o zing van mijn Verlosser,

met zijn bloed kocht Hij ook mij:

Aan het kruis schonk Hij genade,

droeg mijn schuld en ik was vrij.





Dankgebed en gezamenlijk

Onze Vader



Collecten
(bij de uitgang)

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

College van Kerkrentmeesters
1- Kerkdienst gemist
2- Onderhoud gebouwen

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

Diaconie
Stichting De Overbrugging

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



Gezang 215: 1 en 3

1 Christus, onze Heer, verrees,

halleluja!

Heilge dag na angst en vrees,

halleluja!

Die verhoogd werd aan het kruis,

halleluja,

bracht ons in Gods vrijheid thuis,

halleluja!



Gezang 215: 1 en 3

3 Maar zijn lijden en zijn strijd,

halleluja,

heeft verzoening ons bereid,

halleluja!

Nu is Hij der heemlen Heer,

halleluja!

Englen juublen Hem ter eer,

halleluja!



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 17:00 uur 

gaat voor:

Ds. A.T. Maarleveld

Onze diensten zijn te volgen via kerknumansdorp.nl
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