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Welkom en mededelingen



Stil gebed

De gemeente gaat (indien mogelijk) staan



LBps 122: 1 en 3







LBps 122: 1 en 3







Bemoediging en groet

Hierna gaat de gemeente weer zitten



Intro



HH 395: 1, 2 en 5



HH 395: 1, 2 en 5



HH 395: 1, 2 en 5



Gebed van verootmoediging



Leefregel Markus 1: 14-20 (NBV)

14 Nadat Johannes gevangen was genomen, 
ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede 
nieuws verkondigde. 15 Dit was wat hij zei: ‘De 
tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is 
nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit 
goede nieuws.’ 16 Toen Jezus langs het Meer 
van Galilea liep, zag hij Simon en Andreas, de 
broer van Simon, die hun netten uitwierpen in 
het meer; het waren vissers.  17 Jezus zei tegen 
hen: ‘Kom, volg mij! Ik zal van jullie vissers van 
mensen maken.’ 



Leefregel Markus 1: 14-20 (NBV)

18 Meteen lieten ze hun netten achter en 
volgden hem.  19 Iets verderop zag hij Jakobus, 
de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes, 
die in hun boot bezig waren met het herstellen 
van de netten, 20 en direct riep hij hen. Ze lieten 
hun vader Zebedeüs met de dagloners achter 
in de boot en volgden hem.



HH 460: 1 



HH 460: 1 



HH 460: 1 



HH 460: 1 



HH 460: 1 



HH 460: 2 



HH 460: 2 



HH 460: 2 



HH 460: 2 



HH 460: 2 



Stilte en Gebed



Moment voor de kinderen



De Tabernakel



Kinderlied HH 338 

'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God,

want in zijn hand ligt heel mijn levenslot.

Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij.

'k Zie naar Hem op en weet: 

Hij is mij steeds nabij.



Kindernevendienst

De kinderen gaan naar de kindernevendienst



Bijbellezing (HSV)   

Exodus 35: 4-10, 20-21, 29 en 36:1-7

4 Verder sprak Mozes tot heel de gemeenschap

van de Israëlieten: Dit is het woord dat de

HEERE geboden heeft: 5 Neem uit dat wat u

hebt, een hefoffer voor de HEERE. Ieder die

gewillig van hart is, moet het brengen als

hefoffer voor de HEERE: goud, zilver en koper,
6 blauwpurperen, roodpurperen en

scharlakenrode wol, fijn linnen en geitenhaar,



Bijbellezing (HSV)   

Exodus 35: 4-10, 20-21, 29 en 36:1-7

7 roodgeverfde ramshuiden, zeekoeienhuiden

en acaciahout, 8 olie voor de lamp, specerijen

voor de zalfolie en specerijen voor het geurige 
reukwerk; 9 onyxstenen en andere edelstenen

als opvulling voor de efod en de borsttas. 
10 Allen die wijs van hart zijn onder u, moeten

komen en alles maken wat de HEERE geboden

heeft.



Bijbellezing (HSV)   

Exodus 35: 4-10, 20-21, 29 en 36:1-7

20 Toen ging heel de gemeenschap van de

Israëlieten bij Mozes weg, 21 en ze kwamen

terug: ieder wiens hart hem daartoe bewoog en

ieder wiens geest hem gewillig maakte. Ze

brachten het hefoffer voor de HEERE ten

behoeve van het werk aan de tent van

ontmoeting, voor al het dienstwerk daarin en

voor de geheiligde kledingstukken.



Bijbellezing (HSV)   

Exodus 35: 4-10, 20-21, 29 en 36:1-7

29 Alle mannen en vrouwen van wie het hart

gewillig was, droegen bij aan al het werk dat de

HEERE door de dienst van Mozes geboden had

te doen. De Israëlieten brachten het als een

vrijwillige gave voor de HEERE.



Bijbellezing (HSV)   

Exodus 35: 4-10, 20-21, 29 en 36:1-7

1 Toen deden Bezaleël en Aholiab, en ieder die

wijs van hart was, in wie de HEERE wijsheid en

inzicht gegeven had om te weten hoe zij al het

werk ten dienste van het heiligdom moesten

verrichten, overeenkomstig alles wat de HEERE

geboden had.2 Mozes had namelijk Bezaleël en

Aholiab geroepen, en ieder die wijs van hart

was, aan wie de HEERE wijsheid in zijn hart

gegeven had, 



Bijbellezing (HSV)   

Exodus 35: 4-10, 20-21, 29 en 36:1-7

iedereen wiens hart hem ertoe bewoog om naar

voren te komen om het werk te verrichten. 3 Zij

namen van Mozes heel het hefoffer aan dat de

Israëlieten gebracht hadden om het werk ten

dienste van het heiligdom te verrichten. Men

bracht elke morgen nog vrijwillige gaven bij

hem.4 Toen kwamen alle vaklieden die allerlei

werk voor het heiligdom deden, man voor man,

van het werk waarmee ze bezig waren,



Bijbellezing (HSV)   

Exodus 35: 4-10, 20-21, 29 en 36:1-7

5 en ze zeiden tegen Mozes: Het volk brengt

veel, meer dan toereikend is ten dienste van het

werk dat de HEERE geboden heeft te doen.
6 Toen gaf Mozes bevel dat men een boodschap

door het kamp zou laten gaan: Laat geen man

of vrouw nog werk verrichten voor het hefoffer

voor het heiligdom. Zo werd het volk ervan

weerhouden om nog meer te brengen.



Bijbellezing (HSV)   

Exodus 35: 4-10, 20-21, 29 en 36:1-7

7 Want het materiaal was voldoende voor hen

om er al het werk mee te kunnen verrichten, ja,

er bleef over.



Kennismaking 

met familie Schenk



NLB 971: 1



NLB 971: 1



Prediking n.a.v. Exodus 35: 21

en ze kwamen terug: ieder wiens hart hem 
daartoe bewoog en ieder wiens geest hem 
gewillig maakte. Ze brachten het hefoffer voor 
de HEERE ten behoeve van het werk aan de 
tent van ontmoeting, voor al het dienstwerk 
daarin en voor de geheiligde kledingstukken.

Tips uit de Tabernakeltijd: 

Hoe bouw je een gemeente?



NLB 971: 2 en 3





NLB 971: 2 en 3





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

Collecte dienst
College van Kerkrentmeesters
Instandhouding Erediensten

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

Collecte uitgang
Diaconie
Zending Wereldwijd

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



Bericht van overlijden



Danken

Voorbeden

Gezamenlijk Onze Vader



LBps 134: 1, 2 en 3



LBps 134: 1, 2 en 3



LBps 134: 1, 2 en 3



Zegen

met 3x gezongen Amen

Direct na deze dienst zijn 2 leden van het nazorgteam 
beschikbaar voor u in de kerkzaal  

voor een luisterend oor en/of een gebed



Gezegende Zondag

In de dienst welke begint om 18.00 uur 

gaat voor:

Ds. E. van Rooijen

Onze diensten zijn te volgen via kerknumansdorp.nl


