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Mededelingen



LBps 66:1



LBps 66:1



Stil gebed



Votum en groet



HH 217 



HH 217 



HH 217 



Nieuwtestamentische gebodslezing: 

Efeze 2:4-13 (HSV)

4 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft 
ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons 
liefgehad heeft, 5 ook toen wij dood waren door 
de overtredingen, met Christus levend gemaakt-
uit genade bent u zalig geworden- 6 en heeft 
ons met Hem opgewekt en met Hem in de 
hemelse gewesten gezet in Christus Jezus, 
7 opdat Hij in de komende eeuwen de 
allesovertreffende rijkdom van Zijn genade zou 
bewijzen, door de goedertierenheid over ons in 
Christus Jezus.



Nieuwtestamentische gebodslezing: 

Efeze 2:4-13 (HSV)

8 Want uit genade bent u zalig geworden, door 
het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van 
God; 9 niet uit werken, opdat niemand zou 
roemen. 10 Want wij zijn Zijn maaksel, 
geschapen in Christus Jezus om goede werken 
te doen, die God van tevoren bereid heeft, 
opdat wij daarin zouden wandelen.11 Bedenk 
daarom dat u die voorheen heidenen was in het 
vlees en die onbesnedenen genoemd werd door 
hen die genoemd worden besnijdenis in het 
vlees, die met de hand gebeurt,



Nieuwtestamentische gebodslezing: 

Efeze 2:4-13 (HSV)

12 dat u in die tijd zonder Christus was, 
vervreemd van het burgerschap van Israël en 
vreemdelingen wat betreft de verbonden van de 
belofte. U had geen hoop en was zonder God in 
de wereld. 13 Maar nu, in Christus Jezus, bent u, 
die voorheen veraf was, door het bloed van 
Christus dichtbij gekomen.



HH 171:1 



HH 171:1 



Gebed 

om de opening van het Woord 

en 

verlichting met de Heilige Geest



Kindermoment



Kinderlied HH 247: 1



Kinderlied HH 247: 2



Kinderlied HH 247: 3



Schriftlezing 1 Korinthe 15:1-11 (HSV)

1 Verder maak ik u bekend, broeders, het 
Evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat u ook 
aangenomen hebt, waarin u ook staat, 
2 waardoor u ook zalig wordt, als u eraan 
vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb, tenzij 
dat u tevergeefs geloofd hebt. 3 Want ik heb u 
ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen 
heb, dat Christus gestorven is voor onze 
zonden, overeenkomstig de Schriften, 4 en dat 
Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de 
derde dag, overeenkomstig de Schriften,



Schriftlezing 1 Korinthe 15:1-11 (HSV)

5 en dat Hij verschenen is aan Kefas, daarna 
aan de twaalf. 6 Daarna is Hij verschenen aan 
meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie 
de meesten nu nog in leven zijn, maar 
sommigen ook zijn ontslapen. 7 Daarna is Hij 
verschenen aan Jakobus, daarna aan alle 
apostelen. 8 En als laatste van allen is Hij ook 
aan mij verschenen, als aan de ontijdig 
geborene.



Schriftlezing 1 Korinthe 15:1-11 (HSV)

9 Ik immers ben de minste van de apostelen-ik 
die het niet waard ben een apostel genoemd te 
worden, omdat ik de gemeente van God 
vervolgd heb.10 Maar door de genade van God 
ben ik wat ik ben, en Zijn genade voor mij is niet 
tevergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij 
meer ingespannen dan zij allen; niet ik echter, 
maar de genade van God, die met mij is.
11 Of ik het dan ben of zij, zó prediken wij en zó 
hebt u geloofd.



LBps 66: 3



LBps 66: 3



Verkondiging n.a.v. 1 Korinthe 15:7

‘Daarna is Hij verschenen aan Jakobus, 
daarna aan alle apostelen’

‘Als Jezus je broer is’



LBgz 477: 1



LBgz 477: 1



LBgz 477: 1



LBgz 477: 1



LBgz 477: 1



LBgz 477: 1



Bericht van overlijden



Dankzegging 

Voorbeden 

Onze Vader



Collecten
1e Collecte 
College van Kerkrentmeesters
Eredienst en Kerkmuziek

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

2e Collecte 
Diaconie
Jemima

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



HH 728: 1



HH 728: 1



HH 728: 1



HH 728: 1



Zegen



Collecten
1e Collecte 
College van Kerkrentmeesters
Eredienst en Kerkmuziek

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

2e Collecte 
Diaconie
Jemima

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



Orgelspel


