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Welkom en mededelingen



Stil gebed

De gemeente gaat (indien mogelijk) staan



Gezang 328: 1, 2 en 3

1 Here Jezus, om uw woord

zijn wij hier bijeen gekomen.

Laat in 't hart dat naar U hoort

uw genade binnenstromen.

Heilig ons, dat wij U geven

hart en ziel en heel ons leven.



Gezang 328: 1, 2 en 3

2 Ons gevoel en ons verstand

zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,

als uw Geest de nacht niet bant,

ons niet stelt in 't licht der waarheid.

't Goede denken, doen en dichten

moet Gij zelf in ons verrichten.



Gezang 328: 1, 2 en 3

3 O Gij glans der heerlijkheid,

licht uit licht, uit God geboren,

maak ons voor uw heil bereid,

open hart en mond en oren,

dat ons bidden en ons zingen

tot de hemel door mag dringen.



Votum en groet

Hierna gaat de gemeente weer zitten



Psalm 92: 1 en 2

1 Waarlijk dit is rechtvaardig 

dat men den Here prijst,

dat men Hem eer bewijst 

zijn naam is eerbied waardig

Wij loven in de morgen 

uw goedertierenheid,

ook als de nacht zich spreidt

houdt ons uw hand geborgen.



Psalm 92: 1 en 2

2 Gezegend zal Hij wezen

die ons bij name riep,

die zelf de adem schiep

waarmee Hij wordt geprezen;

laat alom musiceren, 

met stem en instrument,

maak wijd en zijd bekend

de grote naam des Heren.



Wet des Heren



Hemelhoog 298: 1

1 Genade, zo oneindig groot,

dat ik, die’t niet verdien,

het leven vond, want ik was dood

en blind, maar nu kan ’k zien.



Schuldbelijdenis



Hemelhoog 298: 2

2 Genade, die mij heeft geleerd

te vrezen voor het kwaad.

Maar ook, als ik mij tot Hem keer,

dat God mij nooit verlaat.



Genadeverkondiging



Hemelhoog 298: 3 en 4

3 Want Jezus droeg mijn zondelast

en tranen aan het kruis.

Hij houdt mij door genade vast

en brengt mij veilig thuis.



Hemelhoog 298: 3 en 4

4 Als ik daar in zijn heerlijkheid

mag stralen als de zon,

dan prijs ik Hem in eeuwigheid

dat ik genade vond.



Gebed om de opening 

van het Woord 



Kindernevendienst



Schriftlezing
Matteüs 14: 22-33 (NBG51)

22 Meteen daarna gelastte Hij de leerlingen in de boot te

stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant. Hij zou

ook komen nadat Hij de mensen had weggestuurd. 23 Toen

Hij hen weggestuurd had, ging Hij de berg op om er in

afzondering te bidden. De nacht viel, en Hij was daar

helemaal alleen. 24 De boot was intussen al vele stadiën

van het vasteland verwijderd en werd, als gevolg van de

tegenwind, door de golven geteisterd. 25 Tegen het einde

van de nacht kwam Hij naar hen toe, lopend over het water.

26 Toen de leerlingen Hem op het water zagen lopen,

raakten ze in paniek. Ze riepen: ‘Een geest!’ en

schreeuwden het uit van angst. 27 Meteen sprak Jezus hen

aan: ‘Houd moed! Ik ben het, wees niet bang!’



Schriftlezing
Matteüs 14: 22-33 (NBG51)

28Petrus antwoordde: ‘Heer, als U het bent, zeg me dan dat

ik over het water naar U toe moet komen.’ 29 Hij zei: ‘Kom!’

Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus

toe. 30 Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij

bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit: ‘Heer, red

me!’ 31 Meteen strekte Jezus zijn hand uit, Hij greep hem

vast en zei: ‘Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?’ 32

Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. 33 De

leerlingen wierpen zich voor Hem neer en zeiden: ‘U bent

werkelijk Gods Zoon!’



Psalm 119: 12 en 40

12 Ik klem mij vast aan uw getuigenis.

O HEER, laat niet vergeefs mij op U hopen!

Gij zijt mijn licht, mijn dag bij duisternis,

Gij doet uw woorden voor mijn ogen open,

verruimt mijn hart en maakt mijn reis gewis.

Ik zal de weg van uw geboden lopen.



Psalm 119: 12 en 40

40 Uw woord is als een lamp, een helder licht,

een schijnsel op mijn pad, 

een eeuwig baken

dat in de duisternis mijn schreden richt.

Ik zwoer en ik begeer het waar te maken,

dat ik zal wandlen voor uw aangezicht,

dat ik uw recht zal roepen van de daken.



Verkondiging



Hemelhoog 467: 1, 2 en 3

1 Veilig in Jezus’ armen,

veilig aan Jezus’ hart; 

dáár in zijn teer erbarmen,

dáár rust mijn ziel van smart. 

Hoor, ’t is het lied der eng’len, 

zingend van liefd’ en vreê, 

ruisend uit ’s hemels zalen, 

over de glazen zee.  



Hemelhoog 467: 1, 2 en 3

Veilig in Jezus’ armen, 

veilig aan Jezus’ hart; 

dáár in zijn teer erbarmen, 

dáár rust mijn ziel van smart. 



Hemelhoog 467: 1, 2 en 3

2 Veilig in Jezus’ armen, 

vrij bij mijn Heer en Borg, 

vrij van ’t gewoel der wereld, 

vrij van verdriet en zorg; 

vrij van de vrees en twijfel, 

vrij van der zonden macht; 

nog slechts een weinig lijden, 

nog slechts een korte nacht. 



Hemelhoog 467: 1, 2 en 3

Veilig in Jezus’ armen, 

vrij bij mijn Heer en Borg, 

vrij van ’t gewoel der wereld, 

vrij van verdriet en zorg. 



Hemelhoog 467: 1, 2 en 3

3 Jezus, mijn dierb’re toevlucht, 

Jezus, Gij stierf voor mij! 

Dat op die rots der eeuwen, 

eeuwig mijn hope zij. 

Heer, laat mij lijdzaam wachten, 

totdat het duister vliedt, 

en ’t oog aan gindse kusten 

uw heillicht gloren ziet.     



Hemelhoog 467: 1, 2 en 3

Jezus, mijn dierb’re toevlucht, 

Jezus, Gij stierf voor mij! 

Dat op die rots der eeuwen, 

eeuwig mijn hope zij! 



Kindernevendienst

De kinderen komen terug in de kerk



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

Kerk:
Onderhoud orgel

Diaconie:
Albanië – Project 10:27

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



Psalm 98: 4

4 Laat alle zeeën, alle landen

Hem prijzen met een blij geluid.

Rivieren klappen in de handen,

de bergen jubelen het uit.

Hij komt, Hij komt de aarde richten,

Hij komt, o volken weest verblijd,

Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,

zijn heil en zijn gerechtigheid.



Zegen

met aansluitend Gezang 456: 3

Amen, amen, amen!

Dat wij niet beschamen

Jezus Christus onze Heer,

amen, God, uw naam ter eer!

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. C.D. van Alphen - Rhoon

Onze diensten zijn te volgen via kerknumansdorp.nl


