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Mededelingen



Stil gebed



Hemelhoog 23

1 Wat hou ik van uw huis, 

HEER van de hemelse legers. 

Ik kan zo sterk verlangen naar 

de binnenpleinen van de HEER. 

Diep in mijn lijf is zo'n  heimwee, 

zo'n blijvende schreeuw 

om de levende God.



Hemelhoog 23

2 Een vogel is er thuis,

HEER van de hemelse legers,

een zwaluw voedt haar jongen op

bij U onder de pannen, God.                   

Wonen bij U is een zegen,

zo’n blijvende kans 

om te zingen voor U. 



Hemelhoog 23

3 Gelukkig wie naar U

vol van verlangen op weg zijn,

zelfs in het dorre bomendal

zien zij een bron en regenval,

gaan ze van zegen tot zegen,    

naar God die verschijnt 

in zijn heilige stad.



Hemelhoog 23

4 Ach hoor en kijk naar mij,         

HEER van de hemelse legers.    

Ja liever één dag dichtbij U  

dan duizend dagen zonder U.

Liever bij U aan de drempel

dan binnen te zijn 

in een duistere tent.



Hemelhoog 23

5 De HEER beveiligt ons,

eer en geluk zal Hij geven,    

Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd     

aan mensen, eerlijk onderweg.  

HEER van de hemelse legers,

gelukkig zijn zij 

die vertrouwen op U.

Wat hou ik van uw huis.



Votum en Groet



Hemelhoog 484



Hemelhoog 484



Hemelhoog 484



Wetslezing: 1 Thess. 5:12-24



1 Thessalonicenzen 5:12-24
(HSV)

12 En wij vragen u, broeders, hen te erkennen 

die onder u arbeiden, u leiding geven in de 

Heere en u terechtwijzen,13 en hen uitermate 

hoog te achten in liefde, om hun werk. Leef in 

vrede met elkaar.14 En wij roepen u ertoe op, 

broeders, hen die ordeloos leven terecht te 

wijzen, de moedelozen te bemoedigen, de 

zwakken te ondersteunen, en met allen geduld 

te hebben.15 Pas op dat niemand een ander 

kwaad met kwaad vergeldt, 



1 Thessalonicenzen 5:12-24
(HSV)

maar jaag altijd het goede na, én voor elkaar én 

voor allen.

16 Verblijd u altijd.

17 Bid zonder ophouden.

18 Dank God in alles. Want dit is de wil van God 

in Christus Jezus voor u.

19 Blus de Geest niet uit.

20 Veracht de profetieën niet.

21 Beproef alle dingen, behoud het goede.

22 Onthoud u van elke vorm van kwaad. 



1 Thessalonicenzen 5:12-24
(HSV)

23 En moge de God van de vrede Zelf u geheel 

en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte 

geest, de ziel en het lichaam onberispelijk 

bewaard worden bij de komst van onze Heere 

Jezus Christus.24 Hij Die u roept, is getrouw: Hij 

zal het ook doen.



Psalm 51: 5

5 Schep in mij, God, een hart dat leeft in 't licht,

geef mij een vaste geest, die diep van binnen

zonder onzekerheid U blijft beminnen,

verwerp mij niet van voor uw aangezicht.

Ontneem mij niet uw heilge Geest, o God,

laat in uw heil mijn hart zich nu verblijden,

en richt geheel mijn wil op uw gebod,

dan zal ik zondaars op uw wegen leiden.



Gebed om de Heilige Geest



Kindermoment



Kinderlied NLB 683

1 't Is feest vandaag, 't Is Pinksterfeest,

wij staan in vuur en vlam.

want Hij, die bij ons is geweest,

werkt verder aan zijn plan.

2 Wij weten het nu zonneklaar:

al ging Hij van ons heen,

wat Hij beloofd heeft, maakt Hij waar;

wij zijn niet meer alleen.



Kinderlied NLB 683

3 Wij gaan op weg, de wereld rond,

er is geen houden aan.

De woorden gaan van mond tot mond,

voor ieder te verstaan.

4 De wonderen zijn om ons heen,

ze waaien op de wind.

't Is feest vandaag, voor iedereen:

een nieuwe tijd begint!



Schriftlezing
Johannes 16: 5-15 (HSV)

5 En nu ga Ik heen naar Hem Die Mij gezonden heeft, en 

niemand van u vraagt Mij: Waar gaat U heen? 6 Maar 

omdat Ik deze dingen tot u gesproken heb, heeft de 

droefheid uw hart vervuld.7 Maar Ik zeg u de waarheid: 

Het is nuttig voor u dat Ik wegga, want als Ik niet wegga, 

zal de Trooster niet naar u toe komen; maar als Ik heenga, 

zal Ik Hem naar u toe zenden.8 En als Die gekomen is, zal 

Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en 

van oordeel: 9 van zonde, omdat zij niet in Mij geloven;10 

van gerechtigheid, omdat Ik heenga naar Mijn Vader en u 

Mij niet meer zult zien;11 en van oordeel, omdat de vorst 

van deze wereld veroordeeld is.12 Nog veel heb Ik tegen 

u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen.



Schriftlezing
Johannes 16: 5-15 (HSV)

13 Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, 

zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal 

niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal 

hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij 

u verkondigen.14 Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het 

uit het Mijne nemen en het u verkondigen.15 Alles wat de 

Vader heeft, is het Mijne; daarom heb Ik gezegd dat Hij 

het uit het Mijne zal nemen en het u zal verkondigen.



Schriftlezing
Handelingen. 2:1-4, 16-21(HSV)

1 En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, 

waren zij allen eensgezind bijeen.2 En plotseling kwam er 

uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag 

en dat vervulde heel het huis waar zij zaten.3 En aan hen 

werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, 

en het zat op ieder van hen.4 En zij werden allen vervuld 

met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere 

talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.



Schriftlezing
Handelingen. 2:1-4, 16-21(HSV)

16 Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël:17 En 

het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal 

uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw 

dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen 

visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen.18 

En ook op Mijn dienaren en op Mijn dienaressen zal Ik in 

die dagen van Mijn Geest uitstorten en zij zullen 

profeteren.19 En Ik zal wonderen geven in de hemel boven 

en tekenen op de aarde beneden: bloed, vuur en 

rookwalm.20 De zon zal veranderd worden in duisternis en 

de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende 

dag van de Heere komt.21 En het zal zo zijn dat ieder die 

de Naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden.



Verkondiging







Bericht van overlijden



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 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


Psalm 149: 1

1 Halleluja! laat opgetogen

een nieuw gezang den HEER verhogen.

Laat allen die Gods naam belijden

zich eensgezind verblijden.

Volk van God, loof Hem die u schiep;

Israël dank Hem die u riep.

Trek, Sion, in een blijde stoet

uw Koning tegemoet.



Zegen



Orgelspel 


