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Welkom en mededelingen



Stil gebed



NLB 215: 1, 2 en 4



NLB 215: 1, 2 en 4



NLB 215: 1, 2 en 4



Bemoediging en groet



Intro



Psalm 13: 1 en 2



Psalm 13: 1 en 2



Moment voor de kinderen



Kinderlied: Je hoeft niet bang te zijn

https://www.youtube.com/watch?
v=GLJslBzDmK4



Leefregel / 2 Kor. 13: 3-13 (NBV)

3U wilt toch een bewijs dat mijn woorden die van 
Christus zijn? Ik zeg u dat hij tegenover u niet 
zwak is, maar dat hij u zijn kracht toont.
4Dat hij gekruisigd werd past bij zijn zwakheid, 
maar nu leeft hij door Gods kracht. Wij apostelen 
zijn net als Christus zwak, maar u zult merken 
dat wij net als hij leven door Gods kracht.
5Onderzoek bij uzelf of u vast op God vertrouwt, 
stel uzelf op de proef. U weet toch van uzelf dat 
Jezus Christus in u is? Als dat niet zo is, dan 
hebt u de proef niet doorstaan.
6Hopelijk begrijpt u dat dit wel voor ons geldt.



Leefregel / 2 Kor. 13: 3-13 (NBV)

7Wij bidden God dat u het kwade nalaat, niet 
om te bewijzen dat wij geslaagd zijn, maar 
omdat u het goede moet doen, ook al zouden 
wij mislukt zijn. 8Wij kunnen ons niet tegen de 
waarheid verzetten, we kunnen ons er slechts 
voor inzetten. 9Het verheugt ons werkelijk dat 
wanneer wij zwak zijn, u zo sterk bent; we 
bidden ervoor dat u zich zult beteren.
10Ik ben nu niet bij u, maar schrijf u dit alles om 
bij mijn bezoek niet streng te hoeven optreden, 
want het gezag dat de Heer mij heeft gegeven 
is bedoeld om op te bouwen, niet om af te 
breken.



Leefregel / 2 Kor. 13: 3-13 (NBV)

11Tot slot, broeders en zusters, groet ik u. 
Beter uw leven, neem mijn vermaningen ter 
harte, wees eensgezind, leef in vrede met 
elkaar – dan zal de God van de liefde en de 
vrede met u zijn.
12Groet elkaar met een heilige kus. Alle 
heiligen die hier zijn laten u groeten.
13De genade van de Heer Jezus Christus, de 
liefde van God en de eenheid met de heilige 
Geest zij met u allen.



Stilte en Gebed



Bijbellezing / Marcus 9: 14-29 (NBV)

14Toen ze terugkwamen bij de andere 
leerlingen, zagen ze een grote menigte om 
hen heen staan. Er waren ook 
schriftgeleerden bij, die met hen aan het 
discussiëren waren.
15De mensen waren verbaasd toen ze hem 
zagen, en liepen meteen naar hem toe om 
hem te begroeten. 16Hij vroeg hun: ‘Waarover 
zijn jullie met hen aan het discussiëren?’



Bijbellezing / Marcus 9: 14-29 (NBV)

17Iemand uit de menigte antwoordde: 
‘Meester, ik heb mijn zoon naar u gebracht 
omdat hij door een geest bezeten is en niet 
kan praten; 18steeds wanneer de geest hem 
overweldigt, gooit die hem op de grond, en 
dan komt het schuim hem op de mond te 
staan, hij knarst met zijn tanden en wordt 
helemaal stijf. Ik zei tegen uw leerlingen dat 
ze hem moesten uitdrijven, maar dat konden 
ze niet.’



Bijbellezing / Marcus 9: 14-29 (NBV)

19Hij zei tegen hen: ‘Wat zijn jullie toch een 
ongelovig volk, hoe lang moet ik nog bij jullie 
blijven? Hoe lang moet ik jullie verdragen? 
Breng hem bij me.’ 20Ze brachten de jongen 
bij hem. Toen de geest hem zag, deed hij de 
jongen meteen stuiptrekken, en met het 
schuim op de lippen viel hij op de grond en 
rolde heen en weer. 21Jezus vroeg aan zijn 
vader: ‘Hoe lang heeft hij hier al last van?’ 

Hij antwoordde: ‘Al vanaf zijn vroegste jeugd,



Bijbellezing / Marcus 9: 14-29 (NBV)
22en hij heeft hem zelfs vaak in het vuur 
gegooid en in het water met de bedoeling 
hem te doden; maar als u iets kunt doen, heb 
dan medelijden met ons en help ons.’ 23Toen 
zei Jezus tegen hem: ‘Of ik iets kan doen? 
Alles is mogelijk voor wie gelooft.’ 24Meteen 
riep de vader van het kind uit: ‘Ik geloof! Kom 
mijn ongeloof te hulp.’ 25Toen Jezus zag dat er 
een grote groep mensen toestroomde, sprak 
hij de onreine geest op strenge toon toe en 
zei: ‘Geest die doof en stom maakt, ik gebied 
je: ga uit hem weg en keer niet meer in hem 
terug.’



Bijbellezing / Marcus 9: 14-29 (NBV)

26Onder geschreeuw en met hevige 
stuiptrekkingen ging hij uit hem weg; de 
jongen bleef voor dood achter, zodat de 
mensen zeiden dat hij was gestorven.
27Maar Jezus pakte hem bij de hand om hem 
overeind te helpen en hij stond op.
28Hij ging een huis in, en toen ze weer alleen 
waren, vroegen zijn leerlingen hem: ‘Waarom 
konden wij die geest niet uitdrijven?’
29Hij antwoordde: ‘Dit soort kan alleen door 
gebed worden uitgedreven.’



Gezang 446: 1 en 2



Gezang 446: 1 en 2



Verkondiging

“De kracht van ongeloof” 











Kerkband: Toekomst vol van Hoop

https://www.youtube.com/watch?v=OUGtl85Hz-

4&feature=emb_title

https://www.youtube.com/watch?v=OUGtl85Hz-4&feature=emb_title


Dankgebed, Voorbede

en Onze Vader



Collecten

“Uitgangs” collecte CvK
Predikantsplaatsen

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

Collectes College van Kerkrentmeesters
Eredienst en Kerkmuziek

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



Hemelhoog 548



Hemelhoog 548



Hemelhoog 548



Hemelhoog 548



Zegen


