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Mededelingen



Stil gebed



Bemoediging en groet



Toelichting



Gezang 411: 1

1 Wilhelmus van Nassouwe

ben ik van duitsen bloed,

den vaderland getrouwe

blijf ik tot in den dood.

Een prinse van Oranje

ben ik vrij onverveerd,

den koning van Hispanje

heb ik altijd geëerd.



Moment met de kinderen



Kinderopwekking 150

Vertrouw maar op God,

wat Hij zegt dat zal Hij zeker doen.

Vertrouw maar op God,

wat Hij zegt dat doet Hij echt.

In de bijbel daar zegt Jezus:

'Ik ben bij je elke dag.'

Dus dat mag je zeker weten,

wat er ook gebeuren mag!



Kinderopwekking 150

In de bijbel daar zegt Jezus

dat Hij terugkomt op een wolk.

En dan gaan we naar de hemel,

met z'n allen als Gods volk!



Gebed om de Heilige Geest



Bijbellezing
Micha 4: 1- 5 (NBV)

1Eens zal de dag komen

dat de berg met de tempel van de HEER

rotsvast zal staan,

verheven boven de heuvels,

hoger dan alle bergen.

Volken zullen daar samenstromen,
2machtige naties zullen zeggen:

‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER,

naar de tempel van Jakobs God.

Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen,

en wij zullen zijn paden bewandelen.’

Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht,



Bijbellezing
Micha 4: 1- 5 (NBV)

vanuit Jeruzalem spreekt de HEER.
3Hij zal rechtspreken tussen machtige volken,

over grote en verre naties een oordeel vellen.

Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers

en hun speren tot snoeimessen.

Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk,

geen mens zal meer weten wat oorlog is.
4Ieder zal zitten onder zijn wijnrank

en onder zijn vijgenboom, door niemand opgeschrikt,

want de HEER van de hemelse machten heeft gesproken.
5Laat andere volken hun eigen goden volgen –

wij vertrouwen op de naam van de HEER, onze God,

voor eeuwig en altijd.



OVERDENKING

n.a.v. Micha 4 : 3

“OP WEG NAAR EEN WERELD 

ZONDER WAPENS”





Psalm 47: 1 en 2

1 Volken weest verheugd, jubelt, toont uw vreugd,

prijst met handgeklap 's Heren koningschap.

Ja, Hij is de Heer, volken slaat Hij neer,

zijn geduchte kracht geeft z'in onze macht.

Met zijn eigen hand meet Hij Jakob 't land,

die daar woont met trots, als beminde Gods.



Psalm 47: 1 en 2

2 God stijgt blinkend schoon met gejuich ten troon.

Luid bazuingeschal meldt het overal.

Zingt Gods eer, heft aan, 's Konings eer, heft aan.

Heel de aarde hoort naar des Heren woord,

is zijn rijksgebied. Zingt een kroningslied!

Die de volken leidt troont in heiligheid.



Voorbede, danken en 

gezamenlijk Onze Vader



Collecten

“Uitgangs” collecte Diaconie
https://site.skgcollect.nl/254/gift/formulier.html?id=2578

CvK-Hervormde Gemeente Numansdorp        
NL54 RABO 0373 7115 65    o.v.v. Collecte (1 of 2) CvK

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

1e collecte College van Kerkrentmeesters
https://site.skgcollect.nl/254/gift/formulier.html?id=2577

https://site.skgcollect.nl/254/gift/formulier.html?id=2578
https://site.skgcollect.nl/254/gift/formulier.html?id=2577


Gezang 411: 6

6 Mijn schild ende betrouwen

zijt Gij, o God, mijn Heer!

Op U zo wil ik bouwen,

verlaat mij nimmermeer!

Dat ik toch vroom mag blijven,

uw dienaar t'aller stond,

de tirannie verdrijven

die mij mijn hart doorwondt.



Zegen



Orgelspel 


