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Orgelspel



Welkom



LBps.105 vers 1

Looft God den Heer, en laat ons blijde

zijn glorierijke naam belijden.

Meldt ieder volk en elk geslacht

de wonderen die God volbracht.

Gij die van harte zoekt den Heer,

verblijdt u, geeft zijn naam de eer.



Stil gebed



Bemoediging en groet



Aanvangstekst

Mattheüs 16 : 25

Want ieder, die zijn leven zal willen 

behouden, die zal het verliezen; maar 

ieder, die zijn leven verloren heeft om 

Mijnentwil, die zal het vinden.



LBps.105 vers 2

Vraagt naar des HEREN grote daden;

zoekt zijn nabijheid, zijn genade.

Gedenkt hoe Hij zijn oordeel velt,

zijn wonderen ten teken stelt,

volk dat op Abram u beroemt,

met Jakobs nieuwe naam genoemd.



Wet des Heren



LBps.25 vers 6

Wie heeft lust de Heer te vrezen,

't allerhoogst en eeuwig goed?

God zal zelf zijn leidsman wezen,

leren hoe hij wandlen moet.

Wie het heil van Hem verwacht

zal het ongestoord verwerven,

en zijn zalig nageslacht

zal 't gezegend aardrijk erven.



Gebed



Kinderlied – HH 101
Refrein:

Als je bidt zal Hij je geven.

Als je klopt aan de deur zal Hij open doen.

Als je zoekt dan zul je ’t vinden,

halleluja. 

Halleluja, halleluja, 

halleluja.

Couplet 1:

1 Als je de Vader vraagt om ’n brood,

geeft Hij je zeker nooit een steen.

Al je gebeden klein of groot,

heus, Hij vergeet er niet één.



Kinderlied – HH 101
Refrein:

Als je bidt zal Hij je geven.

Als je klopt aan de deur zal Hij open doen.

Als je zoekt dan zul je ’t vinden,

halleluja.

Halleluja, halleluja, 

halleluja.

Couplet 2:

2 Als je mijn Vader iets wil vragen,

vraag in mijn Naam, Ik zal het doen.

Ik ben met je alle dagen

Ik ben dezelfde als toen.



Kinderlied – HH 101
Refrein:

Als je bidt zal Hij je geven.

Als je klopt aan de deur zal Hij open doen.

Als je zoekt dan zul je ’t vinden,

halleluja.

Halleluja, halleluja, 

halleluja.

Slot: 

halleluja.

Halleluja, halleluja, 

halleluja.



1e - Schriftlezing
1 Samuel 5  : 1 – 7 (NBG)

De ark in het land der Filistijnen

51De Filistijnen hadden de ark Gods buitgemaakt en 

haar van Eben-Haëzer naar Asdod  gebracht. 2Toen 

namen de Filistijnen de ark Gods, brachten haar in 

de tempel van Dagon  en zetten haar neer 

naast Dagon. 3Toen de Asdodieten de volgende 

morgen vroeg opstonden, zie, Dagon  was op zijn 

gezicht ter aarde gevallen vóór de ark des HEREN; 

en zij namen Dagon  en zetten hem weer op zijn 

plaats. 4Maar toen zij de volgende morgen vroeg 

opstonden, zie, Dagon  was op zijn gezicht ter aarde 

gevallen vóór de ark des HEREN, maar het hoofd



1e - Schriftlezing
1 Samuel 5  : 1 – 7 (NBG)

van Dagon  en zijn beide handen lagen afgehouwen 

op de drempel, slechts de romp was nog 

over. 5Daarom treden de priesters van Dagon  en 

allen die de tempel van Dagon binnengaan, niet op 

de drempel van Dagon  te Asdod, tot op de huidige 

dag. 6Zwaar drukte de hand des HEREN op de 

Asdodieten en Hij verbijsterde hen: Hij sloeg hen 

met builen, zowel Asdod  als het omliggende 

gebied. 7Toen de mannen van Asdod  zagen, dat de 

zaken zo stonden, zeiden zij: De ark van de God 

van Israël mag bij ons niet blijven, want zijn hand is 

hard tegen ons en tegen onze god Dagon.



2e - Schriftlezing
Lukas 8 : 26 - 39 (NBG)

De genezing van een bezetene
26En zij voeren naar het land der Gerasenen, dat 

tegenover Galilea ligt. 27Toen Hij aan land gegaan 

was, kwam Hem een man uit de stad tegemoet, die 

door boze geesten bezeten was, en sinds lang had 

hij geen mantel meer aan en woonde niet in een 

huis, maar in de graven. 28Toen hij nu Jezus zag, 

stiet hij een kreet uit en hij viel aan zijn voeten en 

sprak met luider stem: Wat hebt Gij met mij te 

maken, Jezus, Zoon van de allerhoogste God? Ik 

smeek U, dat Gij mij niet pijnigt.



2e - Schriftlezing
Lukas 8 : 26 - 39 (NBG)

29Want Hij gaf de onreine geest bevel van de man 

uit te varen. Want menigmaal had de geest hem 

met geweld medegesleurd, en om hem te bewaken 

werd hij met ketenen en voetboeien geboeid, maar 

hij brak de boeien stuk en werd door de geest naar 

eenzame streken gedreven. 30En Jezus vroeg hem: 

Wat is uw naam? Hij zeide: Legioen; want vele 

geesten waren in hem gevaren. 31En zij smeekten 

Hem, dat Hij hun niet gelasten zou in de afgrond te 

varen. 32Nu werd op de berg een talrijke kudde 

zwijnen gehoed; en zij smeekten Hem, dat Hij hun 

zou toestaan daarin te varen. 



2e - Schriftlezing
Lukas 8 : 26 - 39 (NBG)

En Hij stond het hun toe. 33En de geesten voeren uit 

die mens en voeren in de zwijnen en de kudde 

stormde langs de helling het meer in en 

verdronk. 34Toen de hoeders zagen wat er gebeurd 

was, namen zij de vlucht en berichtten het in de 

stad en op het land. 35En de mensen liepen uit om 

te zien wat gebeurd was, en zij kwamen bij Jezus 

en vonden de mens, van wie de boze geesten 

uitgevaren waren, aan de voeten van Jezus zitten, 

gekleed en goed bij zijn verstand, en zij werden 

bevreesd.



2e - Schriftlezing
Lukas 8 : 26 - 39 (NBG)

36En zij, die het gezien hadden, verhaalden hun, 

hoe de bezetene genezen was. 37En de gehele 

bevolking van de streek der Gerasenen  vroeg Hem, 

of Hij van hen wilde weggaan, want zij waren door 

grote vrees bevangen. En Hij ging in het schip en 

keerde terug. 38En de man, van wie de boze 

geesten uitgevaren waren, verzocht Hem bij Hem te 

mogen blijven. Maar Hij liet hem heengaan en 

zeide: 39Keer terug naar uw huis en verhaal al wat 

God u gedaan heeft. En hij ging de gehele stad door 

verkondigen al wat Jezus hem gedaan had.



LBgz.401 vers 1 en 3

Een vaste burcht is onze God,

een wal die 't kwaad zal keren;

zijn sterke arm houdt buiten schot

wie zich niet kan verweren.

De vorst van het kwaad,

de aartsvijand staat

geharnast in 't veld;

in list en in geweld

kan geen hem evenaren.



LBgz.401 vers 1 en 3

Al wordt de wereld ook een hel

en 't leven niets dan lijden,

wij vrezen niet, - Immanuël

zal stellig ons bevrijden.

Hoe satan ook woedt

en wat hij ook doet,

't is machteloos geweld, -

zijn vonnis is geveld.

Eén woord en hij moet vallen.



Verkondiging



LBgz.295 vers 1 en 5

Aan de deur van 's harten woning

klopt des hemels Bruidegom:

'op, ontwaak, de nacht is om.

Buiten wacht uw Heer en Koning:

kom mijn bruid, die ik bemin,

doe mij open, laat mij in!'



LBgz.295 vers 1 en 5

Aan de deur der wereldtijden

klopt nog eens de Bruidegom:

'op, ontwaakt, de nacht is om!

Nu de zon, de lang verbeide,

rijzen gaat, schort op uw kleed,

maakt u voor de dag gereed!'



Bericht van overlijden



Dienst der gebeden

Onze Vader



Liefde- en vreugdegaven

De collecte in de dienst is voor

het college van Kerkrentmeesters:

1. Algemene doelen

2. Verbouwing ‘de Voorhof’

De collecte bij de uitgang is voor de diaconie:

- Noodhulp slachtoffers Boka Haram

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



LBgz.423 vers 1 en 5

Ach, blijf met uw genade,

Heer Jezus, ons nabij,

opdat ons nimmer schade

des bozen heerschappij!



LBgz.423 vers 1 en 4

Neem Gij ons in uw hoede,

onoverwonnen held;

beteugel satans woede

en 's werelds boos geweld!



Zegen



Orgelspel 

Rens van Rossum


