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We hopen dat u zich ook in deze tijd 

van harte welkom voelt in onze kerk.

Samen houden we ons aan de volgende regels:

* Bescherm elkaars gezondheid;

* Houd 1,5 mtr. afstand van andere huishoudens;

* Volg aanwijzingen van coördinatoren en koster;

* Draag een mondkapje bij verplaatsing;

* Geen ontmoeting en koffie/thee drinken 

na afloop.

bij verplaatsingen



Welkom en mededelingen



Stil gebed
(staand)



ELB.218 vers 1

Samen in de naam van Jezus 

heffen wij een loflied aan, 

want de Geest spreekt alle talen 

en doet ons elkaar verstaan. 

Samen bidden, samen zoeken, 

naar het plan van onze Heer. 

Samen zingen en getuigen, 

samen leven tot zijn eer. 



ELB.218 vers 2

Heel de wereld moet het weten 

dat God niet veranderd is. 

en zijn liefde als een lichtstraal 

doordringt in de duisternis. 

’t Werk van God is niet te keren 

omdat Hij erover waakt 

en de Geest doorbreekt de grenzen 

die door mensen zijn gemaakt. 



ELB.218 vers 3

Prijs de Heer, de weg is open 

naar de Vader, naar elkaar. 

Jezus Christus, Triomfator, 

mijn Verlosser, Middelaar. 

Vader, met geheven handen 

breng ik U mijn dank en eer. 

’t Is uw Geest die mij doet zeggen: 

Jezus Christus is de Heer!



Votum en groet

na de bemoediging en groet 

gaat de gemeente weer zitten



ELB.170 vers 1

Groot is uw trouw, o Heer, 

mijn God en Vader.

Er is geen schaduw van omkeer bij U.

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,

die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.



ELB.170 vers 1

Groot is uw trouw, o Heer

Groot is uw trouw, o Heer

iedere morgen aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had hebt Gij gegeven,

groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.



ELB.170 vers 2

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,

en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:

kracht voor vandaag, blijde hoop voor de 
toekomst.

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.



ELB.170 vers 2

Groot is uw trouw, o Heer

Groot is uw trouw, o Heer

iedere morgen aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had hebt Gij gegeven,

groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.



Wetlezing











Gebed



Kinderen gaan naar de 

kindernevendienst



Schriftlezing  
Romeinen 12 (NBV)

Leef volgens de wil van God

1 Broeders en zusters, met een beroep op Gods 
barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een 
levend, heilig en God welgevallig offer in zijn 
dienst te stellen, want dat is de ware eredienst 
voor u. 2 U moet uzelf niet aanpassen aan deze 
wereld, maar veranderen door uw gezindheid te 
vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u 
wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.

3 Met een beroep op de genade die mij 
geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet 
hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden,



Schriftlezing  
Romeinen 12 (NBV)

maar verstandig over uzelf moet denken. Denk 
overeenkomstig het geloof, dat is de maatstaf 
die God u heeft gegeven. 4 Zoals ons ene 
lichaam vele delen heeft en die delen niet 
allemaal dezelfde functie hebben, 5 zo zijn we 
samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder 
apart, elkaars lichaamsdelen. 6 We hebben 
verschillende gaven, onderscheiden naar de 
genade die ons geschonken is. Wie de gave 
heeft te profeteren, moet die in vereenstemming 
met het geloof gebruiken. 7 Wie de gave heeft 
bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. 



Schriftlezing  
Romeinen 12 (NBV)

Wie de gave heeft te onderwijzen, moet 
onderwijzen. 8 Wie de gave heeft te troosten, 
moet troosten. Wie iets weggeeft, moet dat 
zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, 
moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig 
voor een ander is, moet daarin blijmoedig zijn. 9

Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het 
kwaad en wees het goede toegedaan. 10 Heb 
elkaar lief met de innige liefde van broeders en 
zusters en acht de ander hoger dan uzelf. 11 Laat 
uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u 
aanvuren door de Geest en dien de Heer. 



Schriftlezing  
Romeinen 12 (NBV)

12 Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees 
standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, 
en bid onophoudelijk.13 Bekommer u om de 
noden van de heiligen en wees gastvrij. 14 Zegen 
uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet. 15 

Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met 
wie verdriet heeft. 16 Wees eensgezind; wees 
niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot 
bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. 
17 Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer 
voor alle mensen het goede te doen. 18 Stel, voor 
zover het in uw macht ligt, alles in het werk om 
met alle mensen in vrede te leven. 



Schriftlezing  
Romeinen 12 (NBV)

19 Neem geen wraak, geliefde broeders en 
zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er 
staat geschreven dat de Heer zegt: ‘Het is aan 
mij om wraak te nemen, ik zal vergelden.’ 20 Maar 
‘als uw vijand honger heeft, geef hem dan te 
eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. 
Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd’. 21 

Laat u niet overwinnen door het kwade, maar 
overwin het kwade door het goede.







Verkondiging

Thema: 

Basis van een nieuw leven.









Bericht van Overlijden



Voorbeden en dankgebed



Collecten

Collecte CvD (Diaconie)
Leger des Heils

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 CvK (Kerkrentmeesters):
Jeugdwerk en kindernevendienst

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











Zegen
met gezongen amen (3x)



Onze diensten zijn na te luisteren via www.kerknumansdorp.nl

Direct na deze dienst zijn 2 leden van het nazorgteam 

beschikbaar voorin de kerkzaal voor een luisterend oor 

en/of een gebed.

Volg bij het verlaten van de 

kerkzaal de aanwijzingen 

van coördinatoren 

en koster. 

Doe uw mondkapje op en 

houd afstand.

Vanmiddag om 17:00 uur gaat 

Ds. A. Christ uit Katwijk voor in deze kerk.

bij verplaatsingen

bij verplaatsingen



Memento Mori

DV zondag 21 november is Memento Mori, gezien 
het beperkt aantal zitplaatsen willen we 
familieleden graag voorrang geven.

Aanmelden voor familieleden kan tot 
woensdag 17 november 20.00 uur

via kerkdienst@hervormdnumansdorp.nl

of 06-19293295. 

Graag vermelden met hoeveel personen u de 
dienst bij wilt wonen.

mailto:kerkdienst@hervormdnumansdorp.nl


Orgelspel


