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Welkom en mededelingen



Stil gebed

De gemeente gaat (indien mogelijk) staan



Opwekking 464 

Wees stil voor het aangezicht van God,

want heilig is de Heer.

Aanbid Hem met eerbied en ontzag

en kniel nu voor Hem neer;

die zelf geen zonde kent

en ons genade schenkt.

Wees stil voor het aangezicht van God,

want heilig is de Heer.

>



Opwekking 464 

Wees stil, want de heerlijkheid van God

omgeeft ons in dit uur.

Wij staan nu op heilige grond,

waar Hij verschijnt met vuur;

een eeuwigdurend licht

straalt van zijn aangezicht.

Wees stil, want de heerlijkheid van God

omgeeft ons in dit uur.

>



Opwekking 464 

Wees stil, want de kracht van onze God

daalt neer op dit moment.

De kracht van de God die vergeeft

en ons genezing brengt;

niets is onmogelijk

voor wie gelooft in Hem.

Wees stil, want de kracht van onze God

daalt neer op dit moment.



Votum en groet

Hierna gaat de gemeente weer zitten



Psalm 146: 1, 2 en 3 

Zing, mijn ziel, voor God uw HERE,

zing die u het leven geeft.

Zing, mijn ziel, uw God ter ere,

zing voor Hem zolang gij leeft.

Ziel, gij zijt geboren tot

zingen voor den HEER uw God.



Psalm 146: 1, 2 en 3 

Reken niet op mensenwaarde,

want bij mensen is geen baat.

Aarde wordt een mens tot aarde,

als zijn adem uit hem gaat.

Ligt niet alles wat hij wil

met zijn laatste adem stil?



Psalm 146: 1, 2 en 3

Heil wien Jakobs God wil bijstaan,

heil die God ter hulpe riep.

Want zijn heil zal niet voorbijgaan,

God is trouw aan wat Hij schiep.

Wat in hemel, zee of aard

woont, is in zijn hand bewaard.



Schuldbelijdenis 

en 

genadeverkondiging



Lezing van het gebod



Hemelhoog 479

Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta

Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt

U woord is het pad de weg waarop ik ga

Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta

Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij

Heer, ik bid U, blijf mij nabij

>



Hemelhoog 479

Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw

Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart

En niets in dit leven zal ons scheiden Heer

Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los

Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd

En in uw vergeving leef ik nu

>



Hemelhoog 479

Vader van het leven, ik geloof in U

Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U

Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht

U die via duizend wegen ons hier samen bracht

En op duizend wegen, zendt U ons weer uit

Om het zaad te zijn van Gods rijk



Gebed om de opening van het 

Woord



Moment met de kinderen



Kinderlied Van A tot Z

A van Almachtig, B van Bevrijder

C is van Christus, Gezalfde van God

D is van Dienaar, E is van Eeuwig

F van Formeerder, Hij schiep het heelal

G van Gekruisigd, H is van Hoeksteen

I van Immanuël, God is met ons

J is van Jezus, K is van Koning

L van Zijn Liefde, die Hij aan mij toont



Kinderlied Van A tot Z

Van A tot Z

bent U de hoogste Heer

Alfa, Omega en zoveel meer

oneindig groot

is ook uw heerschappij

U bent het einde voor mij



Kinderlied Van A tot Z

M van Messias, N is van Ned’rig

O is van Opstanding, P van Profeet

Q van I.Q. onze God is de slimste

R is van Rots en, S is van Schild



Kinderlied Van A tot Z

Van A tot Z

bent U de hoogste Heer

Alfa, Omega en zoveel meer

oneindig groot

is ook uw heerschappij

U bent het einde voor mij



Kinderlied Van A tot Z

T is van Toevlucht, een veilige haven

U van Uniek, Verlosser is V

W is de Weg, X voor eXtra bijzonder

IJ voor IJzersterk, Z van Zoon van God



Kinderlied Van A tot Z

Van A tot Z

bent U de hoogste Heer

Alfa, Omega en zoveel meer

oneindig groot

is ook uw heerschappij

U bent het einde voor mij



Kindernevendienst

De kinderen gaan naar de kindernevendienst



Schriftlezing
Genesis 2: 7 (NBV) 

7 Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde 
hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de 
neus. Zo werd de mens een levend wezen.



Schriftlezing
Ezechiël 37:1-14 (NBV) 

1 Ik werd opnieuw door de hand van de HEER gegrepen.
Zijn geest voerde mij mee en hij zette mij neer in een dal
vol beenderen. 2 Ik moest er aan alle kanten omheen
lopen, en zo zag ik dat er verspreid over het dal heel
veel beenderen lagen, die helemaal waren uitgedroogd.
3 De HEER vroeg mij: ‘Mensenkind, kunnen deze
beenderen weer tot leven komen?’ Ik antwoordde:
‘HEER, mijn God, dat weet u alleen.’ 4Toen zei hij:
‘Profeteer, en zeg tegen deze beenderen: “Dorre
beenderen, luister naar de woorden van de HEER!
5 Dit zegt God, de HEER: Beenderen, ik ga jullie adem
geven zodat jullie tot leven komen. 6 Ik zal jullie pezen
geven, vlees op jullie laten groeien en jullie met huid
overtrekken.



Schriftlezing
Ezechiël 37:1-14 (NBV) 

Ik zal jullie adem geven zodat jullie tot leven komen, en
jullie zullen beseffen dat ik de HEER ben.”’ 7 Ik
profeteerde zoals mij was opgedragen. Zodra ik dat
deed hoorde ik een geluid, er klonk een geruis van
botten die naar elkaar toe bewogen en zich aaneen
voegden. 8 Ik zag pezen zich aanhechten en vlees
groeien, ik zag hoe er huid over de botten heen trok,
maar ademen deden ze nog niet. 9Toen zei hij tegen mij:
‘Profeteer tegen de wind, profeteer, mensenkind, en zeg
tegen de wind: “Dit zegt God, de HEER: Kom uit de vier
windstreken, wind, en blaas in deze doden, zodat ze
weer gaan leven.”’ 10 Ik profeteerde zoals hij mij gezegd
had, en de lichamen werden met adem gevuld. Ze
kwamen tot leven en gingen op hun voeten staan: een
onafzienbare menigte.



Schriftlezing
Ezechiël 37:1-14 (NBV) 

11En hij zei tegen mij: ‘Mensenkind, deze beenderen
zijn het volk van Israël. Het zegt: “Onze botten zijn
verdord, onze hoop is vervlogen, onze levensdraad is
afgesneden.” 12 Profeteer daarom en zeg tegen hen: “Dit
zegt God, de HEER: Mijn volk, ik zal jullie graven
openen, ik laat jullie uit je graven komen en ik zal jullie
naar het land van Israël terugbrengen. 13 Jullie zijn
mijn volk, en jullie zullen beseffen dat ik de HEER ben
als ik je graven open en jullie uit je graven laat komen.
14 Ik zal jullie mijn adem geven zodat jullie weer tot
leven komen, ik zal jullie terugbrengen naar je land, en
jullie zullen beseffen dat ik de HEER ben. Wat ik gezegd
heb, zal ik doen – zo spreekt de HEER.”’



Gezang 239: 1 en 2 

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.



Schriftlezing
Johannes 20:21-23 (NBV) 

21 Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de
Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ 22 Na
deze woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang
de heilige Geest. 23 Als jullie iemands zonden vergeven,
dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze
niet vergeven.’



Gezang 239: 6 en 7 

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.

7  Lof zij de Vader, lof de Heer

die uit de dood is opgestaan,

de Trooster ook zij lof en eer

en heerlijkheid van nu voortaan.



Verkondiging
n.a.v.

Ezechiël 37: 14a

‘Ik zal jullie mijn adem geven zodat jullie weer 
tot leven komen’ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Thema:

‘De adem van God’



Opwekking 623 : 1 - 6

1. Laat het huis gevuld zijn  

met wierook van aanbidding. 

Laat het huis gevuld zijn 

met de wolk van mijn Geest. 

Laat het huis gevuld zijn 

met het brood van eeuwig leven. 

Laat het huis gevuld zijn met mijn geur. 



Opwekking 623 : 1 - 6

2. Want Ik wil komen met mijn Geest 

en doorwaaien heel het huis. 

Ik wil het maken tot een tempel 

waar Ik woon. 

Laat mijn leven in je zijn, 

Ik maak je heilig, puur en rein. 

Laat het levend water stromen door je 

heen. 



Opwekking 623 : 1 - 6

3. Laat het huis bekleed zijn 

met kleden van fijn linnen. 

Laat het huis bekleed zijn 

met gerechtigheid en trouw. 

Laat het huis gekleurd zijn 

door het bloed van uw Zoon Jezus. 

Laat het huis gereinigd zijn en schoon. 



Opwekking 623 : 1 - 6

4. Want U wilt komen met uw Geest 

en doorwaaien heel het huis. 

U wilt het maken tot een tempel 

waar U woont. 

Laat uw leven in ons zijn, 

en maak ons heilig, puur en rein. 

Laat het levend water stromen 

door ons heen. 



Opwekking 623 : 1 - 6

5. Heer, wij roepen tot U: 

'Kom opnieuw met uw vuur.' 

Wij verlangen naar echtheid; 

bewerk het diep in ons hart. 



Opwekking 623 : 1 - 6

6. Heer, wees welkom met uw Geest 

en doorwaai nu heel het huis.

Kom en maak het tot een tempel

waar U woont.

Laat uw leven in ons zijn,

maak ons heilig, puur en rein. 

Laat het levend water stromen

door ons heen. (2x)



Kindernevendienst

De kinderen komen terug in de kerk



Voorbereiding 

Heilig Avondmaal



Dankgebed

Stil Gebed

Gezamenlijk Onze Vader



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

Collecte 1 College van Kerkrentmeesters

Jeugdwerk, Catechese

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

Collecte uitgang Diaconie
De Wilde Ganzen

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



NLB 657: 1, 2 en 4 

1. Zolang wij ademhalen,              

schept Gij in ons de kracht.

Om zingend te vertalen 

waartoe wij zijn gedacht: 

elkaar zijn wij gegeven 

tot kleur en samenklank. 

De lofzang om het leven 

geeft stem aan onze dank. 



NLB 657: 1, 2 en 4 

2. Al is mijn stem gebroken, 

mijn adem zonder kracht, 

het lied op and’re lippen 

draagt mij dan door de nacht. 

Door ademnood bevangen 

of in verdriet verstild: 

Het lied van uw verlangen 

heeft mij aan ’t licht getild!



NLB 657: 1, 2 en 4 

4. Ons lied wordt steeds gedragen

door vleugels van de hoop, 

het stijgt de angst te boven, 

om leven dat verloopt. 

Het zingt van vergezichten,

het ademt van uw Geest. 

In ons gezang mag lichten

het komend bruiloftsfeest. 



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. R. v/d Knijff uit Molenaarsgraaf

Onze diensten zijn te volgen via kerknumansdorp.nl


