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Welkom en mededelingen



Stil gebed

De gemeente gaat (indien mogelijk) staan



Psalm 62: 1, 4 en 5

Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,

van Hem verwacht ik altijd weer

mijn heil, - op Hem toch kan ik bouwen.

Ik wankel niet, want Hij staat vast:

mijn toevlucht, als het water wast,

mijn rots, mijn enige vertrouwen.



Psalm 62: 1, 4 en 5

Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer,

Hij immers schenkt u altijd weer

zijn heil, - op Hem toch kunt gij bouwen.

Wankel dan niet, want Hij staat vast,

Hij is, ook als het onheil wast,

uw rots, uw enige vertrouwen.



Psalm 62: 1, 4 en 5

Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots,

mijn naam rust in de schutse Gods.

O volk, uw God laat u niet vallen.

Als gij voor Hem uw hart uitstort,

vertrouw dat gij gezegend wordt:

God is een schuilplaats voor ons allen.



Votum en groet

Hierna gaat de gemeente weer zitten



Hemelhoog 23: 1, 3 en 5

Wat hou ik van uw huis, 

HEER van de hemelse legers. 

Ik kan zo sterk verlangen naar 

de binnenpleinen van de HEER. 

Diep in mijn lijf is zo'n  heimwee, 

zo'n blijvende schreeuw 

om de levende God.



Hemelhoog 23: 1, 3 en 5

Gelukkig wie naar U

vol van verlangen op weg zijn,

zelfs in het dorre bomendal

zien zij een bron en regenval,

gaan ze van zegen tot zegen,    

naar God die verschijnt 

in zijn heilige stad.



Hemelhoog 23: 1, 3 en 5

De HEER beveiligt ons,

eer en geluk zal Hij geven,    

Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd     

aan mensen, eerlijk onderweg.  

HEER van de hemelse legers,

gelukkig zijn zij 

die vertrouwen op U.

Wat hou ik van uw huis.



Wetslezing



Hemelhoog 275: 1, 3 en 4

Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed.

Vergeef mijn zonden nu, en reinig mijn hart.

Zie mij voor U staan, zondig en onrein.

O Jezus, raak mij aan, van U wil ik zijn.

Jezus, op uw Woord vestig ik mijn hoop.

U leeft en U verhoort mijn bede tot U.



Gebed om de opening 

van het Woord 

en 

verlichting met de Heilige Geest



Kindernevendienst
voor de onderbouw



Schriftlezing
Genesis 26: 12 – 33 (HSV)

12 Izak zaaide in dat land en oogstte in dat jaar 

het honderdvoudige, want de HEERE zegende 

hem. 13 De man kreeg aanzien, ja, gaandeweg 

meer aanzien, totdat hij zeer aanzienlijk 

geworden was. 14 Hij had kudden kleinvee en 

kudden runderen, en een groot aantal slaven, 

zodat de Filistijnen jaloers op hem werden.
15 Al de putten die de dienaren van zijn vader in 

de dagen van zijn vader Abraham gegraven 

hadden, stopten de Filistijnen dicht en vulden ze 

met aarde.



Schriftlezing
Genesis 26: 12 – 33 (HSV)

16 Toen zei Abimelech tegen Izak: Ga van ons 

weg, want u bent veel machtiger geworden dan 

wij. 17 Toen ging Izak vandaar weg en hij sloeg 

zijn kamp op in het dal van Gerar; daar bleef hij 

wonen. 18 En Izak keerde terug en groef de 

waterputten weer op die zij in de tijd van zijn 

vader Abraham gegraven hadden en die de 

Filistijnen na de dood van Abraham dichtgestopt 

hadden. Hij gaf ze dezelfde namen als zijn vader 

ze gegeven had.



Schriftlezing
Genesis 26: 12 – 33 (HSV)

19 De dienaren van Izak groeven eens in het dal 

en vonden daar een put met opborrelend water. 
20 De herders van Gerar kregen daarop 

onenigheid met de herders van Izak en zeiden: 

Dit water is van ons. Hij gaf die put de naam 

Esek, omdat zij ruzie met hem gemaakt hadden. 
21 Vervolgens groeven ze een andere put, maar 

zij kregen ook daar onenigheid over; daarom gaf 

hij hem de naam Sitna.



Schriftlezing
Genesis 26: 12 – 33 (HSV)

22 Toen brak hij vandaar op en groef een andere 

put en daarover kregen zij geen onenigheid. 

Daarom gaf hij hem de naam Rehoboth, want, 

zei hij, nu heeft de HEERE ruimte voor ons 

gemaakt en zullen wij vruchtbaar zijn in dit land. 
23 Hij vertrok vandaar naar Berseba. 
24 De HEERE verscheen hem in die nacht en 

zei: Ik ben de God van Abraham, uw vader. 

Wees niet bevreesd, want Ik ben met u; Ik zal u 

zegenen en uw nageslacht talrijk maken omwille 

van Abraham, Mijn dienaar.



Schriftlezing
Genesis 26: 12 – 33 (HSV)

25 Toen bouwde hij daar een altaar en riep de 

Naam van de HEERE aan. Hij zette daar zijn 

tent op en de dienaren van Izak groeven daar 

een put. 26 Toen kwam Abimelech vanuit Gerar

naar hem toe, samen met zijn vriend Ahuzzath

en zijn legerbevelhebber Pichol. 27 Izak vroeg 

hun: Waarom komt u naar mij toe, terwijl u mij 

haat en mij bij u weggestuurd hebt? 28 Zij 

antwoordden: Wij hebben duidelijk gezien dat de 

HEERE met u is. 



Schriftlezing
Genesis 26: 12 – 33 (HSV)

Daarom hebben we gezegd: Laat er toch een 

overeenkomst onder ede tussen ons zijn, tussen 

ons en u; laten we een verbond met u sluiten:  
29 dat u ons geen kwaad zult doen, zoals wij u 

niet aangeraakt hebben, en zoals wij u alleen 

maar goed behandeld hebben en u in vrede 

hebben laten vertrekken. Nu bent u immers de 

gezegende van de HEERE! 30 Toen richtte hij 

voor hen een maaltijd aan en zij aten en 

dronken.



Schriftlezing
Genesis 26: 12 – 33 (HSV)

31 Zij stonden 's morgens vroeg op en zwoeren 

elkaar een eed. Daarna liet Izak hen gaan en zij 

gingen in vrede bij hem weg. 32 Het gebeurde 

nog op diezelfde dag dat de dienaren van Izak 

hem kwamen vertellen over de put die zij 

gegraven hadden; zij zeiden tegen hem: Wij 

hebben water gevonden! 33 Hij noemde hem 

Seba en daarom is de naam van die stad 

Berseba, tot op deze dag.



Schriftlezing
Filippenzen 2: 1 – 4 (HSV)

1 Als er dan enige bemoediging is in Christus, als 

er enige troost is van de liefde, als er enige 

gemeenschap is van de Geest, als er enige 

innige gevoelens en ontfermingen zijn, 2 maak 

dan mijn blijdschap volkomen, doordat u 

eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van 

ziel bent en één van gevoelen. 3 Doe niets uit 

eigenbelang of eigendunk, maar laat in 

nederigheid de een de ander voortreffelijker 

achten dan zichzelf.



Schriftlezing
Filippenzen 2: 1 – 4 (HSV)

4 Laat eenieder niet alleen oog hebben voor wat 

van hemzelf is, maar laat eenieder ook oog 

hebben voor wat van anderen is.



Psalm 35: 7, 8 en 10



Psalm 35: 7, 8 en 10



Psalm 35: 7, 8 en 10



Psalm 35: 7, 8 en 10



Psalm 35: 7, 8 en 10



Psalm 35: 7, 8 en 10



Verkondiging

Uitgedaagd om in vrede te leven



Gezang 481: 1, 2, 3 en 4

Allen:

O grote God die liefde zijt,

o Vader van ons leven,

vervul ons hart, dat wij altijd

ons aan uw liefde geven.

Laat ons het zout der aarde zijn,

het licht der wereld, klaar en rein.

Laat ons uw woord bewaren,

uw waarheid openbaren.



Gezang 481: 1, 2, 3 en 4

Vrouwen:

Maak ons volbrengers van dat woord,

getuigen van uw vrede,

dan gaat wie aarzelt met ons voort,

wie afdwaalt met ons mede.

Laat ons getrouw de weg begaan

tot allen die ons verre staan

en laat ons zonder vrezen

de minste willen wezen.



Gezang 481: 1, 2, 3 en 4

Mannen:

Leer ons het goddelijk beleid

der liefde te beamen,

opdat wij niet door onze strijd

uw goede trouw beschamen.

Leg ons de woorden in de mond

die weer herstellen uw verbond.

Spreek zelf door onze daden

van vrede en genade.



Gezang 481: 1, 2, 3 en 4

Allen:

Wij danken U, o liefde groot,

dat Christus is gekomen.

Wij hebben in zijn stervensnood

uw diepste woord vernomen.

Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht

en het wordt overal volbracht

waar liefde wordt gegeven,

wij uit uw liefde leven.



Kindernevendienst

De kinderen komen terug in de kerk



Dankzegging en voorbeden



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:
Jeugdwerk/Kindernevendienst

Diaconie:
Ned. Chr. Blinden- en 
slechtziendenvereniging

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



Psalm 36: 3 en 2 (zo mogelijk staand)

Bij U, Heer, is de levensbron,

Gij doet ons klaarder dan de zon

het licht der wereld schouwen.

Schenk toch uw heil dat leven doet

en wees voor wie U kennen goed,

bevestig ons vertrouwen.



Psalm 36: 3 en 2 (zo mogelijk staand)

Geef dat ik niet door 't ruw geweld

der goddelozen word geveld,

beschaam hun trotse zielen.

Maar zie, daar storten zij al neer,

men stoot ze om, zij zijn niet meer:

zij liggen, waar zij vielen.



Psalm 36: 3 en 2 (zo mogelijk staand)

Uw heil is als de hemel hoog,

uw trouw verheft zich voor ons oog

tot in de hoogste wolken.

Uw recht is als de bergen vast,

uw oordeel als de vloed die wast,

tot schrik voor alle volken.



Psalm 36: 3 en 2 (zo mogelijk staand)

Uw gunst alleen maakt waarlijk vrij,

ja, over mens en dier wilt Gij

alom uw vleuglen spreiden.

Bij U te wonen, Heer, is goed,

met spijs en drank in overvloed

wilt Gij ons hart verblijden.



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. L. Hoftijzer – Rijswijk (NB)

Onze diensten zijn te volgen via kerknumansdorp.nl


