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Orgelspel



Welkom



LBps.97 vers 1

1 Groot koning is de Heer.

Volken bewijst Hem eer, 

breek uit in jubel, aarde

nu Hij de macht aanvaardde.

De landen wijd en zijd 

zijn in zijn naam verblijd.

Op recht en op gericht 

heeft Hij zijn troon gesticht

in de verborgenheid.



LBps.97 vers 6

6 Gods heil, Gods glorie staat

licht als de dageraad 

reeds voor het oog te gloren

van wie Hem toebehoren.

En vreugde van de Heer 

stroomt in hun harten neer.

Gij die rechtvaardig zijt, 

wees in de Heer verblijd.

Zijn naam zij lof en eer!



Stil gebed



Votum en groet



Wetslezing uit Romeinen 12







Gebed om de opening 

van het Woord



Kindermoment



HH.61 vers 1

1 De Here zegent jou

en Hij beschermt jou,

Hij schijnt zijn licht over jouw leven.

Hij zal genadig zijn

en heel dicht bij je zijn,

Hij zal zijn vrede aan je geven.



HH.61 vers 2

2 De Here zegent u

en Hij beschermt u,

Hij schijnt zijn licht over uw leven.

Hij zal genadig zijn

en heel dicht bij u zijn,

Hij zal zijn vrede aan u geven.



1e - Schriftlezing
Jesaja 55 : 6 – 9  en Jesaja 25 : 6- 9 (HSV)

6Zoek de HEERE terwijl Hij te vinden is,

roep Hem aan terwijl Hij nabij is.
7Laat de goddeloze zijn weg verlaten,

de man van ongerechtigheid zijn gedachten.

Laat hij zich bekeren tot de HEERE, dan zal Hij 

Zich over hem ontfermen,

tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig.
8Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten,

en uw wegen zijn niet Mijn wegen,

spreekt de HEERE.



1e - Schriftlezing
Jesaja 55 : 6 – 9  en Jesaja 25 : 6- 9 (HSV)

9Want zoals de hemel hoger is dan de aarde,

zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen

en Mijn gedachten dan uw gedachten.



1e - Schriftlezing
Jesaja 55 : 6 – 9  en Jesaja 25 : 6- 9 (HSV)

Heil op Sion
6De HEERE van de legermachten zal

op deze berg voor alle volken

een feestmaal met uitgelezen gerechten 

aanrichten,

een feestmaal met gerijpte wijnen,

met uitgelezen gerechten vol merg,

met gezuiverde gerijpte wijnen.
7En Hij zal op deze berg verslinden

de sluier waarmee het gezicht van alle volken 

omsluierd is,



1e - Schriftlezing
Jesaja 55 : 6 – 9  en Jesaja 25 : 6- 9 (HSV)

omsluierd is,

en de bedekking waarmee alle naties bedekt 

zijn.
8Hij zal de dood voor altijd verslinden,

de Heere HEERE zal de tranen van alle 

gezichten afwissen

en de smaad van Zijn volk wegnemen van heel 

de aarde,

want de HEERE heeft gesproken.



1e - Schriftlezing
Jesaja 55 : 6 – 9  en Jesaja 25 : 6- 9 (HSV)

9Op die dag zal men zeggen:

Zie, Dit is onze God;

wij hebben Hem verwacht, en Hij zal ons 

verlossen.

Dit is de HEERE, wij hebben Hem verwacht,

wij zullen ons verheugen en verblijden in Zijn 

heil.



LBps.40 vers 4

4 Ik breng de blijde boodschap van uw recht

aan al wie U zijn toegedaan,

dat zij uw wonderen verstaan

in 't woord dat Gij mij op de lippen legt.

Ik spreek dat woord met klaarheid,

opdat uw trouw en waarheid

door elk begrepen wordt.

Heer, ik weerhoud mij niet,

maar loof U in mijn lied

met een blijmoedig hart.



2e - Schriftlezing
Johannes 2 : 1-11 en Openb. 19 : 6-9 (HSV)

De bruiloft in Kana
1En op de derde dag was er een bruiloft te Kana

in Galilea; en de moeder van Jezus was daar. 
2En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd, 

en Zijn discipelen. 3En toen er een tekort aan 

wijn ontstond, zei de moeder van Jezus tegen 

Hem: Zij hebben geen wijn meer.
4Jezus zei tegen haar: Vrouw, wat heb Ik met 

u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen.
5Zijn moeder zei tegen de dienaars: Wat Hij ook



2e - Schriftlezing
Johannes 2 : 1-11 en Openb. 19 : 6-9 (HSV)

tegen u zal zeggen, doe het. 6En daar waren zes 

stenen watervaten neergezet, volgens het 

reinigingsgebruik van de Joden, elk met een 

inhoud van twee of drie metreten. 7Jezus zei 

tegen hen: Vul de watervaten met water. En zij 

vulden ze tot aan de rand. 8En Hij zei tegen hen: 

Schep er nu iets uit en breng het naar de 

ceremoniemeester; en zij brachten het. 9Toen nu 

de ceremoniemeester het water geproefd had, 

dat wijn geworden was – hij wist niet waar de 

wijn vandaan kwam, maar de dienaars die het



2e - Schriftlezing
Johannes 2 : 1-11 en Openb. 19 : 6-9 (HSV)

water geschept hadden, wisten het – riep de 

ceremoniemeester de bruidegom. 10En hij zei 

tegen hem: Iedereen zet eerst de goede wijn 

voor, en wanneer men er goed van gedronken 

heeft, daarna de mindere; u hebt de goede wijn 

tot nu bewaard. 11Dit heeft Jezus gedaan als 

begin van de tekenen, te Kana in Galilea, en Hij 

heeft Zijn heerlijkheid geopenbaard; en Zijn 

discipelen geloofden in Hem.



2e - Schriftlezing
Johannes 2 : 1-11 en Openb. 19 : 6-9 (HSV)

De bruiloft van het Lam
6En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote 

menigte en als een gedruis van vele wateren en 

een geluid als van zware donderslagen: 

Halleluja, want de Heere, de almachtige God, is 

Koning geworden. 7Laten wij blij zijn en ons 

verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want 

de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn 

vrouw heeft zich gereedgemaakt. 8En het is haar 

gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn 

linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de



2e - Schriftlezing
Johannes 2 : 1-11 en Openb. 19 : 6-9 (HSV)

gerechtigheden van de heiligen. 9En hij zei tegen 

mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het 

avondmaal van de bruiloft van het Lam. En hij 

zei tegen mij: Dit zijn de waarachtige woorden 

van God.



LBgz.166 vers 3

3 In Kana was de gloed geweken,

het vuur bedolven onder as;

toen zei de vlam in ieders beker

wie er de ware wijnstok was;

laat het nu uit de kruiken stromen,

de vreugde ga van mond tot mond,

omdat Hij, in zijn uur gekomen,

de aarde aan zijn zijde vond!



LBgz.166 vers 4

4 Juicht voor de koning van de volken

buigt voor zijn opperheerschappij,

zingt halleluja! Uit de wolken

komt ons zijn heerlijkheid nabij.

Bouwt dan ootmoedig aan de aarde,

legt vrede in elkanders hand:

Hij die de beste wijn bewaarde

roept ons ter bruiloft in zijn land!



Verkondiging

Thema:

“Van een bruiloft komt de 

grote Bruiloft”



LBps.96 vers 4

4 Brengt aan den HEER met reine handen,

brengt aan den HERE offeranden,

buigt u in heilge feestdos neer,

erkent Hem als den enen HEER,

beeft voor Hem, volken aller landen.



LBps.96 vers 7

7 Zo zal zijn koninkrijk beginnen.

De Rechter rijdt de wereld binnen,

Hij richt de aarde naar zijn recht,

het pleit der volken wordt beslecht.

Zijn trouw en waarheid overwinnen.



Collecten

De collecte in de dienst is voor

het college van Kerkrentmeesters:

Kerktelefoon

De collecte bij de uitgang is voor het college van 

Kerkrentmeesters :

Pastoraat

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



Dankgebed 

en

voorbeden











Zegen

met gezongen ‘Amen’



Orgelspel 

Paul Rotscheid


