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Welkom en mededelingen



Stil gebed



Gezang 169 : 5 en 6

Heer Jezus, die ons hebt bezocht,

Gij Opgang uit den hoge,

die onze ziel hebt vrijgekocht,

dat zij U dienen moge,-

Gij herder die 't verloorne zoekt,

de hemel heeft ons niet vervloekt:

God is om ons bewogen.



Gezang 169 : 5 en 6

Zingt dan de Heer, stemt allen in

met ons die God lof geven:

Hij schiep ons voor een nieuw begin,

hoeveel wij ook misdreven.

Hij riep ons uit de nacht in 't licht

van zijn genadig aangezicht.

In Christus is ons leven!



Votum en groet



Psalm 8 : 1, 3 en 4

Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven

hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven -

machtige God, Gij die uw majesteit

ten hemel over ons hebt uitgebreid.



Psalm 8 : 1, 3 en 4

Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw

handen,

de maan, de duizend sterren die daar branden,

wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt,

het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt?



Psalm 8 : 1, 3 en 4

Gij hebt hem bijna goddelijk verheven,

een kroon van eer en heerlijkheid gegeven,

Gij doet hem heersen over zee en land,

ja, al uw werken gaaft Gij in zijn hand.



Wetslezing



Psalm 79 : 5

O Heer, wij zijn het volk door U verkoren,

wij zijn de schapen die uw roepstem horen,

Gij, onze herder, zult ons veilig leiden

aan stille waatren en in groene weiden.

Geslacht meldt aan geslacht 

uw goedheid en uw kracht,

de grootheid van uw daden.

Zo gaat een blinkend spoor 

van lof de eeuwen door.

Wij prijzen uw genade.



Gebed



Kindermoment



1 Corinthe 1 : 1 – 9 (HSV)   

Afzender, geadresseerden, groet

1 Paulus, een geroepen apostel van Jezus 
Christus door de wil van God, en Sosthenes, de 
broeder,

2 aan de gemeente van God die in Korinthe is, 
aan de geheiligden in Christus Jezus, geroepen 
heiligen, met allen die de Naam van onze Heere 
Jezus Christus aanroepen, in elke plaats, zowel 
hun als onze Heere:

3 genade zij u en vrede van God, onze Vader, en 
van de Heere Jezus Christus. Dankzegging voor 
de genade van God



1 Corinthe 1 : 1 – 9 (HSV)   

4 Ik dank mijn God altijd voor u, vanwege de 
genade van God die u gegeven is in Christus 
Jezus.

5 U bent namelijk in alles rijk geworden in Hem, 
in alle spreken en alle kennis, 6 naarmate het 
getuigenis van Christus bevestigd is onder u, 7 
zodat het u aan geen genadegave ontbreekt, 

terwijl u de openbaring van onze Heere Jezus 
Christus verwacht.

8 God zal u ook bevestigen tot het einde toe, 
zodat u onberispelijk zult zijn op de dag van 
onze Heere Jezus Christus.



1 Corinthe 1 : 1 – 9 (HSV)   

9 God is getrouw, door Wie u geroepen bent tot 

de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus, 
onze Heere.



Gezang 328 : 1, 2 en 3

Here Jezus, om uw woord

zijn wij hier bijeen gekomen.

Laat in 't hart dat naar U hoort

uw genade binnenstromen.

Heilig ons, dat wij U geven

hart en ziel en heel ons leven.



Gezang 328 : 1, 2 en 3

Ons gevoel en ons verstand

zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,

als uw Geest de nacht niet bant,

ons niet stelt in 't licht der waarheid.

't Goede denken, doen en dichten

moet Gij zelf in ons verrichten.



Gezang 328 : 1, 2 en 3

O Gij glans der heerlijkheid,

licht uit licht, uit God geboren,

maak ons voor uw heil bereid,

open hart en mond en oren,

dat ons bidden en ons zingen

tot de hemel door mag dringen.



Verkondiging

n.a.v. 1 Cor. 1 : 9

‘ 9 God is getrouw, door Wie u geroepen 
bent tot de gemeenschap van Zijn Zoon 

Jezus Christus, onze Heere.’



Psalm 18 : 1



Psalm 18 : 1



Bericht van overlijden



Dankgebed en voorbeden



Collecten

CvK-Hervormde Gemeente Numansdorp        
NL54 RABO 0373 7115 65    o.v.v. Collecte CvK 1 of 2

Diaconie-Hervormde Gemeente Numansdorp
NL58 RABO 0347 4008 25   o.v.v. Collecte Diaconie

Collecte 1 CvK
Eredienst en kerkmuziek

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

Collecte Diaconie
St. Het Havenlicht
(zie weekbrief)

Of geef via de app



NLB 886 : 1

Abba, Vader, U alleen,

U behoor ik toe.

U alleen doorgrondt mijn hart,

U behoort het toe.

Laat mijn hart steeds vurig zijn.

U laat nooit alleen.

Abba, Vader, U alleen,

U behoor ik toe.



Zegen

met gezongen amen



Gezegende Zondag

In de dienst die begint om 17.00 uur 

gaat voor:

Ds. H. den Dolder, Rotterdam

Onze diensten zijn te volgen via kerknumansdorp.nl


