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Welkom en mededelingen



Stil gebed

De gemeente gaat (indien mogelijk) staan



Psalm 65: 1

1. De stilte zingt U toe, o Here,

in uw verheven oord.

Wij zullen ons naar Sion keren

waar Gij ons bidden hoort.

Daar zal men, Heer, tot U zich wenden,

tot U komt al wat leeft,

tot U, o redder uit ellende,

die alle schuld vergeeft.



Votum en groet

Hierna gaat de gemeente weer zitten



ELB 56: 1



ELB 56: 1



Geloofsbelijdenis



Gezang 330 : 1



Gezang 330 : 1



Gebed



Moment voor de kinderen



Kinderlied – Hemelhoog 340

Hij is de Rots (Hij is de Rots)

Waar ik op sta (waarop ik sta)

Hij is de Weg (Hij is de Weg)

Waar ik op ga (waarop ik ga)

Refrein:

En ik zal voor Hem zingen

Voor Hem zingen

Zolang ik leef



Kinderlied – Hemelhoog 340

In het begin (in het begin)

Was Hij het woord (was Hij het Woord)

Hij was bij God (Hij was bij God)

En het woord was God (en het Woord was 
God)

Refrein:

En ik zal voor Hem zingen

Voor Hem zingen

Zolang ik leef



Kinderlied – Hemelhoog 340

Hij is het Licht (Hij is het Licht)

Dat altijd schijnt (dat altijd schijnt)

Van het begin (van het begin)

Tot aan het eind (tot aan het eind) 

Refrein:

En ik zal voor Hem zingen

Voor Hem zingen

Zolang ik leef



Kindernevendienst

De kinderen gaan naar de kindernevendienst



Schriftlezing Psalm 34 (NBV21) 

1 Van David, toen hij zich aan het hof van 
Abimelech als een krankzinnige voordeed en pas 
wegging toen deze hem verjoeg.

2 De HEER wil ik prijzen, elk uur van de dag,

mijn mond is altijd vol van zijn lof.

3 Laat mijn leven een loflied zijn voor de HEER,

de nederigen zullen het met vreugde horen.

4 Roem met mij de grootheid van de HEER,

sluit u aan om zijn naam te verheffen.

5 Ik zocht de HEER en Hij gaf antwoord,

Hij heeft mij van alle angst bevrijd.



Schriftlezing Psalm 34 (NBV21) 

6 Wie naar Hem opzien, stralen van vreugde,

schaamte zal hun gezicht niet kleuren.

7 In mijn verdrukking riep ik tot de HEER,

Hij heeft geluisterd en mij uit de nood gered.

8 De engel van de HEER waakt

over wie Hem vrezen, en bevrijdt hen.

9 Proef en geniet de goedheid van de HEER,

gelukkig de mens die bij Hem schuilt.



Schriftlezing Psalm 34 (NBV21) 

10 Vromen, heb ontzag voor de HEER:

wie Hem vreest lijdt geen gebrek.

11 Jonge leeuwen lopen hongerig rond,

wie de HEER zoekt, ontbreekt het aan niets.

12 Kom, kinderen, luister naar mij,

ik leer je ontzag voor de HEER.

13 Hebben jullie het leven lief,

wil je goede jaren genieten?



Schriftlezing Psalm 34 (NBV21) 

14 Behoed dan je tong voor het kwaad,

je lippen voor woorden van bedrog.

15 Mijd het kwade, doe wat goed is,

streef naar vrede, jaag die na.

16 Het oog van de HEER rust op de 
rechtvaardigen, 

zijn oor luistert naar hun hulpgeroep.

17 Toornig ziet de HEER wie kwaad doen aan,

Hij wist hun namen op aarde uit.



Schriftlezing Psalm 34 (NBV21) 

18 De HEER hoort de kreten van de 
rechtvaardigen,

Hij bevrijdt hen uit de nood.

19 Gebroken mensen is de HEER nabij,

Hij redt wie zwaar wordt getroffen.

20 Al blijft de rechtvaardige niets bespaard,

de HEER zal hem steeds weer bevrijden.

21 Hij waakt zelfs over zijn beenderen,

niet één ervan wordt verbrijzeld.



Schriftlezing Psalm 34 (NBV21) 

22 Een slecht mens komt om door eigen kwaad,

wie een rechtvaardige haat zal boeten.

23 De HEER redt het leven van zijn dienaren,

nooit zal boeten wie schuilt bij Hem.



Schriftlezing 1 Petrus 2 : 1 – 5 (NBV21) 

1 Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle 
bedrog en huichelarij, alle afgunst en 
kwaadsprekerij, 2 en verlang als pasgeboren 
zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, 
opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. 3

U hebt toch de goedheid van de Heer geproefd? 4 
Voeg u bij Hem, bij de levende steen die door de 
mensen werd afgekeurd maar door God werd 
uitgekozen om zijn kostbaarheid, 5 en laat u ook 
zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw 
van een geestelijke tempel. Vorm een heilige 
priesterschap om geestelijke offers te brengen die 
God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn.



Psalm 34: 1 en 2

1. Ik loof den Heer altijd.

Steeds zingt mijn mond zijn lof, zijn eer.

Ja, ik beroem mij op den Heer

en prijs zijn hoog beleid.

Gods kleinen horen mij

en zij verheugen zich tezaam.

Verheft met mij des Heren naam,

zegent dien en weest blij.



Psalm 34: 1 en 2

2. 'k Heb naar den Heer gevraagd

en Hij beantwoordt mijn gebed.

Hij heeft mij van mijn angst gered,

en mijn verlossing daagt.

Die opzien naar den Heer,

zij zullen blinken in het licht,

geen schaamrood is op hun gezicht,

nooit slaan zij d'ogen neer.



Verkondiging



Hemelhoog 517 : 1, 2, 3 en 4



Hemelhoog 517 : 1, 2, 3 en 4



Hemelhoog 517 : 1, 2, 3 en 4

2. U ziet mijn hart en leven, 

de onrust die verwart;

mijn onbesproken vragen, 

die er leven in mijn hart.

U kent al mijn gedachten, 

verbergen kan niet meer:

in vertrouwen 

leg ik alles voor U neer.



Hemelhoog 517 : 1, 2, 3 en 4

3. De beker in uw handen, 

neem ik vol liefde aan,

uit handen die verwond zijn, 

waarin de tekens staan.

Geen woorden meer van oordeel, 

genade onverdiend,

die aan tafel 

wordt geproefd en wordt gezien.



Hemelhoog 517 : 1, 2, 3 en 4

4. U deelt met mij de maaltijd, 

reikt mij verzoening aan.

Uw liefde is nog groter dan 

de schuld die is voldaan.

U toont mij uw genade, 

die werkzaam is in mij:

door de kracht van uw genade ben ik vrij!

Door de kracht van uw genade ben ik vrij!



Onderwijzing over 

het Heilig Avondmaal



Gebed





Tafellezing 1

Exodus 16:14-15 

Toen de dauw opgetrokken was, bleek de 
woestijn bedekt met een fijn, schilferachtig 
laagje, alsof er rijp op de aarde lag. ‘Wat is 
dat?’ vroegen de Israëlieten elkaar ten ze het 
zagen; ze begrepen niet wat het was. Mozes 
zei tegen hen: ‘Dat is het brood dat de HEER 
u te eten geeft.”



Psalm 34 : 4

4. Komt nader, ziet en proeft,

opdat men smake naar waardij

des Heren goedheid. Zalig hij

die veilig bij Hem toeft.

Die thuis hoort in Gods kring,

dient met ontzag zijn hoog bewind.

Zelfs waar de leeuw geen voedsel vindt

wacht u verzadiging.





Tafellezing 2

Johannes 6:35 

‘Ik ben het brood dat leven geeft,’ zei Jezus. 
‘Wie bij Mij komt zal geen honger meer 
hebben, en wie in Mij gelooft zal nooit meer 
dorst hebben.



Psalm 34 : 9

9. De Heer verlost en spaart

het leven van wie Hem bemint.

Al wie bij God zijn toevlucht vindt

wordt schuldeloos verklaard.



Dankgebed

met Onze Vader



Collecten
bij de uitgang:

Collecte diaconie:
Voedselbank Hoeksche Waard

CvK-Hervormde Gemeente Numansdorp        
NL54 RABO 0373 7115 65    o.v.v. Collecte Kerk

Diaconie-Hervormde Gemeente Numansdorp
NL58 RABO 0347 4008 25   o.v.v. Collecte Diaconie

Collecte kerk:
Instandhouding Erediensten

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



Hemelhoog 728

1. Jezus leeft in eeuwigheid.

Zijn sjalom wordt werkelijkheid.

Alle dingen maakt Hij nieuw

Hij is de Heer van mij leven.

Straks als er een nieuwe dag begint

en het licht het van het duister wint,

mag ik bij Hem binnengaan,

voor zijn troon gaan staan,

hef ik daar mijn loflied aan:



Hemelhoog 728

2. Jezus leeft in eeuwigheid.

Zijn sjalom wordt werkelijkheid.

Alle dingen maakt Hij nieuw

Hij is de Heer van mij leven.

Straks wanneer de grote dag begint,

en het licht voor altijd overwint,

zal de hemel opengaan,

komt de Heer er aan,

heffen wij dit loflied aan:



Hemelhoog 728

3. Jezus komt in heerlijkheid.

Zijn sjalom wordt wereldwijd.

Alle dingen maakt Hij nieuw.

Hij is de Heer van ons leven.



Zegen

met gezongen Amen (3x)

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



Gezegende Zondag

In de dienst welke begint om 18:00 uur 

gaat voor:

Ds. A.T. Maarleveld

Onze diensten zijn te volgen via kerknumansdorp.nl


