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Welkom en mededelingen



Stil gebed

(staande)



Psalm 103 : 1 (staande)

Zegen, mijn ziel, 

de grote naam des HEREN,

laat al wat binnen in mij is Hem eren,

vergeet niet hoe zijn liefd' u heeft geleid,

gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,

die u geneest, die uit het graf uw leven

verlost en kroont met goedertierenheid.



Votum en groet

(staande)











Wet des Heeren





Gebed om schuldvergeving 

en verlichting door de Heilige Geest



Kinderen naar de 

kindernevendienst



Schriftlezing  

Numeri 21: 6-9 (HSV)

6Toen zond de HEERE gifslangen onder het 
volk; die beten het volk, en er stierf veel volk uit 
Israël. 7En het volk kwam naar Mozes toe. Zij 
zeiden: Wij hebben gezondigd, want wij hebben 
tegen de HEERE en tegen u gesproken. Bid tot 
de HEERE dat Hij de slangen van ons 
wegneemt. Toen bad Mozes voor het volk. 8En 
de HEERE zei tegen Mozes: Maak u een 
gifslang en zet hem op een staak. Het zal 
gebeuren dat ieder die gebeten is, in leven zal 
blijven, als hij daarnaar kijkt. 



Schriftlezing  

Numeri 21: 6-9 (HSV)

9Toen maakte Mozes een koperen slang en zette 
hem op de staak. En het gebeurde als de slang 
iemand beet dat hij naar de koperen slang keek 
en in leven bleef.



Schriftlezing  

Johannes 3: 14-18 (HSV)

14En zoals Mozes de slang in de woestijn 
verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen 
verhoogd worden, 15opdat ieder die in Hem 
gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven 
heeft. 16Want zo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren 
gaat, maar eeuwig leven heeft. 17Want God heeft 
Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij 
de wereld zou veroordelen, maar opdat de 
wereld door Hem behouden zou worden. 



Schriftlezing  

Johannes 3: 14-18 (HSV)

18Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, 
maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij 
niet geloofd heeft in de Naam van de 
eniggeboren Zoon van God.



Psalm 116 : 1



Psalm 116 : 3



Verkondiging

Johannes 3 : 16.

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij 
Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar 
eeuwig leven heeft. 







Kindermoment



Kinderlied

‘k Stel mijn vertrouwen 

op de Heer mijn God

Want in Zijn hand ligt heel mijn levens-lot

Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij

‘k Zie naar Hem op en ‘k weet:

Hij is mij steeds nabij





Avondmaalsformulier





Bediening Heilig Avondmaal





Lezing  

1 Johannes 4: 7-17 (HSV)

7Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de 
liefde is uit God; en ieder die liefheeft, is uit God 
geboren en kent God. 8Wie niet liefheeft, kent 
God niet, want God is liefde. 9Hierin is de liefde 
van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn 
eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, 
opdat wij zouden leven door Hem. 10Hierin is de 
liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar 
dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon zond als 
verzoening voor onze zonden. 11Geliefden, als 
God ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar 
liefhebben. 



Lezing  

1 Johannes 4: 7-17 (HSV)

12Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar 
liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde in 
ons volmaakt geworden. 13Hieraan weten wij dat 
wij in Hem blijven en Hij in ons, doordat Hij ons 
van Zijn Geest gegeven heeft. 14En wij hebben 
gezien en getuigen dat de Vader de Zoon 
gezonden heeft als Zaligmaker van de wereld. 
15Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, 
God blijft in hem, en hij in God. 16En wij hebben 
de liefde die God tot ons heeft, gekend en 
geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, 
blijft in God, en God in hem. 



Lezing  

1 Johannes 4: 7-17 (HSV)

17Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, 
opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de 
dag van het oordeel. Want zoals Hij is, zijn ook 
wij in deze wereld.







Dankzegging en lofprijzing



Dankgebed en voorbeden



Collecten

2e Collecte Diaconie
Vluchtelingenwerk HW

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

1e Collecte 
College van Kerkrentmeesters
Onderhoud orgel

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

Bij de uitgang kunt

U met collectebonnen of 

contant uw bijdrage doen



Gezang 443: 1 (staande)

Liefde Gods die elk beminnen

hemelhoog te boven gaat,

kom in onze harten binnen

met uw milde overdaad.

Jezus, één en al ontferming,

daal vanuit de hoge neer

met uw heerlijke bescherming

in ons bevend hart, o Heer.



Gezang 443: 2 (staande)

God almachtig boven mate,

die zo nederig verscheen,

keer opeens terug en laat ons

nooit meer, nooit meer hier alleen.

Laat ons in de kerk U prijzen

met uw heiligen omhoog

tot in 's hemels paradijzen

wij U zien van oog tot oog.



Gezang 443: 3 (staande)

Wat Gij eenmaal zijt begonnen

o voltooi het: maak ons rein,

tot de wereld is gewonnen

en in U hersteld zal zijn,

tot wij eeuwig bij U wonen,

schrijdende van licht tot licht,

leggend onze gouden kronen

zingend voor uw aangezicht.



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.

Vanmiddag om 18:00 uur gaat 

Ds. D. Siebelink uit Reeuwijk voor in deze kerk.

U bent nu van harte welkom 
in de Voorhof 

voor koffie, thee en limonade 
en om elkaar te ontmoeten



Collecten

2e Collecte Diaconie
Vluchtelingenwerk HW

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

1e Collecte 
College van Kerkrentmeesters
Onderhoud orgel

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

Bij de uitgang kunt

U met collectebonnen of 

contant uw bijdrage doen



Orgelspel


