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Welkom en mededelingen



Stil gebed

De gemeente gaat (indien mogelijk) staan



LBps.100 vers 1

Juicht Gode toe, bazuint en zingt.

Treedt nader tot gij Hem omringt,

gij aard' alom, zijn rijksdomein,

zult voor den Heer dienstvaardig zijn.



LBps.100 vers 2

Roept uit met blijdschap: 'God is Hij.

Hij schiep ons, Hem behoren wij,

zijn volk, de schapen die Hij hoedt

en als beminden weidt en voedt.'.



Votum en groet

Hierna gaat de gemeente weer zitten



LBps.100 vers 3

Treedt statig binnen door de poort.

Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord.

Heft hier voor God uw lofzang aan:

Gebenedijd zijn grote naam.



LBps.100 vers 4

Want God is overstelpend goed,

die ons in vrede wonen doet.

Zijn goedheid is als morgendauw:

elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.



Verootmoedigingsgebed



LBps.86 vers 2

Ja tot U hef ik mijn leven,

Gij zijt mild om te vergeven,

rijk in goedertierenheid

voor een hart dat tot U schreit.

Heer, neem mijn gebed ter ore,

wil mijn luide smeken horen.

In het bitterste getij

roep ik en Gij antwoordt mij.



Lezing Gods gebod



LBps.86 vers 4

Leer mij naar uw wil te handlen,

laat mij in uw waarheid wandlen.

Voeg geheel mijn hart tezaam

tot de vrees van uwen naam.

Heer mijn God, ik zal U loven,

heffen 't ganse hart naar boven.

Ja, uw naam en majesteit

loof ik tot in eeuwigheid.



Gebed



Moment voor de kinderen



Kindernevendienst

De kinderen gaan naar de kindernevendienst



Schriftlezing 

Romeinen 3: 21-28 (NBV21)   

21 Gods gerechtigheid, waarvan de Wet en de 
Profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de 
wet zichtbaar: 22 God schenkt vrijspraak aan 
allen die in Jezus Christus geloven. En er is 
geen onderscheid. 23 Iedereen heeft gezondigd 
en ontbeert de nabijheid van God; 24 en 
iedereen wordt uit genade, die niets kost, door 
God als een rechtvaardige aangenomen omdat 
hij ons door Christus Jezus heeft verlost. 25-26 Hij 
is door God aangewezen om door zijn dood het 
middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. 



Schriftlezing 

Romeinen 3: 21-28 (NBV)   

Hiermee bewijst God dat hij rechtvaardig is, 
want in zijn verdraagzaamheid gaat hij voorbij 
aan de zonden die in het verleden zijn begaan. 
Hij wil ons nu, in deze tijd, zijn gerechtigheid 
bewijzen: hij laat ons zien dat hij rechtvaardig is 
door iedereen vrij te spreken die in Jezus 
gelooft. 27 Kunnen wij ons dan nog ergens op 
laten voorstaan? Dat is uitgesloten. En door 
welke wet komt dat? Door de wet die eist dat u 
hem naleeft? Nee, door de wet die eist dat u 
gelooft. 28 Ik heb u er immers op gewezen dat 
een mens wordt vrijgesproken door te geloven, 
en niet door de wet na te leven. 



LBgz.459 Door de nacht van strijd en zorgen

1 Door de nacht van strijd en zorgen

schrijdt de stoet der pelgrims voort,

vol verlangen naar de morgen,

waar de hemel hen verhoort.

2 Liedren zingend vol vertrouwen

tot in het voltooide licht

broeder broeder zal aanschouwen

staande voor Gods aangezicht.



LBgz.459 Door de nacht van strijd en zorgen

3 Door de nacht leidt ons ten leven

licht dat weerklinkt overal,

dat ons blinkend zal omgeven,

als ons God ontvangen zal.



Schriftlezing 

Lukas 18: 9-14 (NBV)   

9 Met het oog op sommigen die zichzelf 
rechtvaardig vinden en anderen minachten, 
vertelde hij de volgende gelijkenis. 10 ‘Twee 
mensen gingen naar de tempel om te bidden, 
de een was een farizeeër en de ander een 
tollenaar. 11 De farizeeër stond daar rechtop en 
bad bij zichzelf: “God, ik dank u dat ik niet ben 
als de andere mensen, die roofzuchtig of 
onrechtvaardig of overspelig zijn, en dat ik ook 
niet ben als die tollenaar. 12 Ik vast tweemaal 
per week en draag een tiende van al mijn 
inkomsten af.”



Schriftlezing 

Lukas 18: 9-14 (NBV)   

13 De tollenaar echter bleef op een afstand 
staan en durfde niet eens zijn blik naar de 
hemel te richten. In plaats daarvan sloeg hij 
zich op de borst en zei: “God, wees mij zondaar 
genadig.” 14 Ik zeg jullie, hij ging naar huis als 
iemand die rechtvaardig is in de ogen van God, 
maar die ander niet. Want wie zichzelf verhoogt 
zal vernederd worden, maar wie zichzelf 
vernedert zal verhoogd worden.’



LBps.80 vers 1 en 2

1 O God van Jozef, leid ons verder,

hoor ons en wees weer onze herder;

gij vuurkolom, straal gij ons toe.

Waak op, o Held, wij worden moe;

laat lichten ons uw aanschijn, Heer,

doe ons opstaan en help ons weer.



LBps.80 vers 1 en 2

2 Wek op uw kracht en kom bevrijden

uw volk dat Gij zo zwaar kastijdde.

Die troont daar op de cherubim,

gedenk uw dienaar Efraïm,

laat zijn gebed niet onverhoord!

Herder Israëls, leid ons voort!



Verkondiging



LBgz.441 vers 1 en 2

1 Komt, kinderen niet dralen,

want de_avond is nabij!

Wij zouden licht verdwalen

in deze woestenij.

Komt, vatten wij dan moed

naar de_eeuwigheid te streven,

van kracht tot kracht te leven.

In 't eind is alles goed.



LBgz.441 vers 1 en 2

2 Het zal ons niet berouwen

de smalle weg te gaan.

Hij riep ons, de Getrouwe,

en Hij ging zelf vooraan.

Komt en vertrouwt op Hem

die u is voorgetogen

en richt uw hart en ogen

vast op Jeruzalem.



Kindernevendienst

De kinderen komen terug in de dienst



Dankgebed 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

Collecte
College van Kerkrentmeesters
Jeugdwerk en
Kindernevendienst

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

Collecte
Diaconie
Victory4All (zie weekbrief)

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



LBgz.44 vers 1, 2 en 3

1 Dankt, dankt nu allen God

met hart en mond en handen,

die grote dingen doet

hier en in alle landen,

die ons van kindsbeen aan,

ja, van de moederschoot,

zijn vaderlijke hand

en trouwe liefde bood.



LBgz.44 vers 1, 2 en 3

2 Die eeuwig rijke God

moge ons reeds in dit leven

een vrij en vrolijk hart

en milde vrede geven.

Die uit genade ons

behoudt te allen tijd,

is hier en overal

een helper die bevrijdt.



LBgz.44 vers 1, 2 en 3

3 Lof, eer en prijs zij God

die troont in 't licht daarboven.

Hem, Vader, Zoon en Geest

moet heel de schepping loven.

Van Hem, de ene Heer,

gaf het verleden blijk,

het heden zingt zijn eer,

de toekomst is zijn rijk.



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. A.T. Maarleveld uit Numansdorp

Onze diensten zijn te volgen via kerknumansdorp.nl


