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Welkom en mededelingen



Stil gebed

De gemeente gaat (indien mogelijk) staan



Psalm 149: 1 en 2 

1 Halleluja! laat opgetogen

een nieuw gezang den HEER verhogen.

Laat allen die Gods naam belijden

zich eensgezind verblijden.

Volk van God, loof Hem die u schiep;

Israël dank Hem die u riep.

Trek, Sion, in een blijde stoet

uw Koning tegemoet.



Psalm 149: 1 en 2

2 Laat het een hoge feestdag wezen.

De naam des HEREN wordt geprezen

met het aloude lied der vaadren.

De heilge reien naadren.

En zo danst in het morgenlicht

heel Gods volk voor zijn aangezicht

en slaat de harp en roert de trom

in 's HEREN heiligdom.



Bemoediging en groet

Hierna gaat de gemeente weer zitten



Gebed van toenadering



Woord van vergeving
Efeziërs 1:7 - 8 (NBV21)

7 In Hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn 

onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade 
8 die God ons in overvloed heeft geschonken. 



Hemelhoog 295: 2 

O, Heer, heb dank, 

'k mag toch de uwe zijn.

Uw dierbaar bloed 

wast mij van zonden rein.

Doop mij met vuur, 

opdat 'k mij niet meer schaam:

'k Wil leven Heer, 

tot eer van uwe Naam.



Regel voor het leven 
Efeziërs 4: 25 - 32 (NBV21)

25 Leg daarom de leugen af en spreek de 

waarheid tegen elkaar, want wij zijn elkaars 

ledematen. 26 Als u boos wordt, zondig dan niet: 

laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, 
27 geef de duivel geen kans. 28 Laat wie steelt 

niet meer stelen, maar eerlijk de kost verdienen 

door zelf hard te werken, zodat hij iets weg kan 

geven aan wie het nodig heeft. 29 Laat geen 

verderfelijke taal over uw lippen komen, maar 

alleen goede en waar nodig opbouwende 

woorden, die goeddoen aan wie ze hoort. 



Regel voor het leven 
Efeziërs 4: 25 - 32 (NBV21)

30 Maak Gods heilige Geest niet bedroefd, want 

Hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor 

de dag van de verlossing. 31 Laat alle wrok en 

drift en boosheid varen, alle geschreeuw en 

gevloek, en alle kwaadaardigheid. 32 Wees 

goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef 

elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.



Hemelhoog 295: 3 en 4 

Zie Heer, hier ben ik; 

maak mij een vat voor U;

Woon in mijn hart, vernieuw het, 

doe het nu!

Verbreek mijn wil,

maak me’ ook van hoogmoed vrij;

'k Wil in U blijven, Heer, 

blijf Gij in mij.



Hemelhoog 295: 3 en 4 

O, heil'ge Geest, 

kom tot uw heerschappij.

Schenk een herleving 

en begin bij mij.

Zegen Uw volk, 

maak 't als een bruid bereid,

wachtend op Jezus’ komst 

in heerlijkheid. 



Gebed om de verlichting 

met de Heilige Geest



Kindernevendienst
voor de onderbouw



Schriftlezing
Handelingen 5: 27 - 32 (NBV21)

27 Ze namen de apostelen mee en leidden hen 

voor het Sanhedrin. De hogepriester begon het 

verhoor met de vraag: 28 ‘Hebben wij u niet 

nadrukkelijk verboden die naam nog te gebruiken 

en er onderricht over te geven? En toch 

verspreidt u uw leer in heel Jeruzalem en stelt u 

ons aansprakelijk voor de dood van die man.’ 
29 Petrus en de andere apostelen antwoordden: 

‘Men moet God meer gehoorzamen dan mensen. 



Schriftlezing
Handelingen 5: 27 - 32 (NBV21)

30 De God van onze voorouders heeft Jezus weer 

tot leven gewekt, nadat u Hem had vermoord 

door Hem aan een kruishout te hangen. 31 God 

heeft Hem een plaats gegeven aan zijn 

rechterhand, Hem tot leidsman en redder 

verheven om Israël tot inkeer te brengen en het 

zijn zonden te vergeven. 32 Daarvan getuigen wij, 

en daarvan getuigt ook de heilige Geest, die God 

geschonken heeft aan wie Hem gehoorzamen.’



Gezang 239: 1, 2, 3, 5 en 6 

1 Kom Schepper God, o Heilge Geest,

daal in de mensenharten neer,

zij zijn uw schepselen geweest,

herschep hen in genade, Heer.

2 Uw naam is Trooster, Gij geleidt,

o goddelijk geschenk, ons voort,

o balsem die ons werd bereid,

o bron van vuur, o levend woord.



Gezang 239: 1, 2, 3, 5 en 6 

3 Ontsteek een licht in ons verstand

en maak tot liefde ons hart bereid,

geleid met milde vaste hand

ons zwakke vlees in zekerheid.

5 Weer van ons 's vijands list en nijd,

en geef ons vrede in plaats van haat,

opdat wij volgen waar Gij leidt

en mijden wat de zielen schaadt.



Gezang 239: 1, 2, 3, 5 en 6

6 Maak ons geloof zo vol en schoon

dat het de Vader leert verstaan

en Jezus Christus, 's Vaders Zoon,

o Geest van beiden uitgegaan.



Verkondiging

Onverzettelijk



Gezang 242: 1, 2 en 3 



Gezang 242: 1, 2 en 3 



Gezang 242: 1, 2 en 3 

2 O Geest der eeuwigheid,

gij Trooster aller tijden,

deel thans uw zegen uit

aan wie uw komst verbeiden.

O heldere fontein,

die uit Gods tempel welt,

gij wordt een brede stroom

die met de eeuwen zwelt.



Gezang 242: 1, 2 en 3

3 In 't lichaam van de Heer

tot leden uitverkoren,

zijn wij door uwe kracht

als kindren nieuw geboren.

Deel van uw gave uit,

wees met uw kracht nabij.

Dat ieder op zijn plaats

een levend lidmaat zij.



Kindernevendienst

De kinderen komen terug in de kerk



Dankgebed en voorbeden

Stil gebed

Onze Vader (gezongen)



Hemelhoog 545

1 Onze Vader in de hemel,

heilig is uw Naam. 

Laat uw Koninkrijk spoedig komen.

Laat uw wil worden gedaan

in de hemel, zo ook hier op aard’;

2 x



Hemelhoog 545

want van U is het Koninkrijk,

de kracht en de heerlijkheid,

tot in eeuwigheid;

want van U is het Koninkrijk,

de kracht en de heerlijkheid,

tot in eeuwigheid.



Hemelhoog 545

2 Onze Vader in de hemel,

geef ons daag’lijks brood.

En vergeef ons onze schulden,

gelijk ook wij dat doen:

Hun vergeven die ons iets schuldig zijn; 



Hemelhoog 545

want van U is het Koninkrijk,

de kracht en de heerlijkheid,

tot in eeuwigheid;

want van U is het Koninkrijk,

de kracht en de heerlijkheid,

tot in eeuwigheid.



Hemelhoog 545

3 En leidt ons niet in verzoeking,

maar verlos ons van het kwaad.

want van U is het Koninkrijk,

de kracht en de heerlijkheid

tot in eeuwigheid;

want van U is het Koninkrijk,

de kracht en de heerlijkheid

tot in eeuwigheid; Amen. Amen.



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

Kerk:
Predikantsplaatsen

Diaconie:
Ned. Chr. Blinden- en 
slechtziendenvereniging

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



Nieuwe Liedboek 150 a (zo mogelijk staand)

1.



Nieuwe Liedboek 150 a (zo mogelijk staand)

2.

Geprezen zij God! Gij allen op aard,

aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt.

Loof Hem die uw Heer is met juichende stem.

Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem!



Nieuwe Liedboek 150 a (zo mogelijk staand)

3.

Geprezen zij God! Laat alles wat leeft

nu zingen voor Hem die alles ons geeft.

Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet

de glorie doen klinken van Hem die ons redt.



Nieuwe Liedboek 150 a (zo mogelijk staand)

4.

Geprezen zij God! Ons lied is gewijd

aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.

Om zijn goede schepping, om hemels genot,

zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!



Zegen

met 3x gezongen Amen

Direct na deze dienst zijn 2 leden van het nazorgteam 
beschikbaar,  voorin de kerkzaal  

voor een luisterend oor en/of een gebed



Gezegende Zondag

In de dienst welke begint om 18.00 uur 

gaat voor:

Ds. J.C. van Trigt - Gouderak

Onze diensten zijn te volgen via kerknumansdorp.nl


