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Hervormde Gemeente Numansdorp



● Bescherm elkaars gezondheid

● Houd 1,5 meter afstand met andere
huishoudens

● Volg aanwijzingen van coördinatoren en  

koster

• Blijf zitten op de toegewezen plaats

● Alleen zang door ‘voorzanger’

● Toegangsdeuren staan open i.v.m. ventilatie

● Geen toilet (bij nood: Pandje 20)

● Geen ontmoeting en koffie/thee drinken na

afloop





Welkom en mededelingen

door ouderling van dienst



Stil gebed

de gemeente gaat (indien mogelijk) staan





LBps.8 vers 1 en 2

Wel doet de hemel hoog uw glorie blinken,

maar in de mond van kindren doet Gij klinken

uw machtig heil, zo maakt G'uw vijand stil

en doet uw haters buigen voor uw wil.



Votum en groet

Na het votum en groet gaat de gemeente 
weer zitten



Aanvangstekst

1 Korinthiërs 13 vers 12

“Want nu zien wij nog door een spiegel, in 
raadselen, doch straks van aangezicht tot 

aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar dan 
zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend 

ben.”



LBps.8 vers 3 en 4

3 Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen,

de maan, de duizend sterren die daar branden,

wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt,

het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt?

4 Gij hebt hem bijna goddelijk verheven,

een kroon van eer en heerlijkheid gegeven,

Gij doet hem heersen over zee en land,

ja, al uw werken gaaft Gij in zijn hand.



Gebed om de Heilige Geest



Moment voor de kinderen



Zou voor de Heer iets te 

wonderlijk zijn?









Schriftlezing  

Marcus 10: 13-16 (NBG)

Jezus zegent de kinderen

13
En zij brachten de kinderen tot Hem, opdat

Hij ze zou aanraken; doch de discipelen

bestraften hen.
14
Toen Jezus dat zag, nam Hij

het zeer kwalijk en zeide tot hen: Laat de

kinderen tot Mij komen, verhindert ze niet;

want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods.

15
Voorwaar, Ik zeg u: Wie het Koninkrijk Gods

niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker

niet binnengaan.
16
En Hij omarmde ze en hun

de handen opleggende, zegende Hij ze.



Preek 







Woorden der inzetting



Avondmaalsgebed





LBgz.352 vers 2 en 6

2 Ogen, mond en handen raken U niet aan,

door 't gehoor slechts wordt Gij in 't geloof verstaan.

Wat Gij, Heer, gezegd hebt, neem 'k als waarheid aan;

nooit kan hoger waarheid naast dit woord bestaan.

6 Jezus, wiens gedachtenis ik nu vieren mag,

voer mij door de scheemring naar die volle dag,

dat mijn oog uw aanzicht zonder iets dat scheidt

ongesluierd schouwe in Gods heerlijkheid!



Onderwijs en viering

Heilig Avondmaal





LBgz.365 vers 2

't Is ook voor mij geschreven:

ook ik mag uit Hem leven

die ons genezen heeft.

Zijn liefde tot de zijnen

brengt ons met Hem in 't reine,

wij weten dat Hij ons vergeeft.



Dankzegging en dankgebed



Collecten

“Uitgangs” collecte Diaconie /

Avondmaalsbekers

Stichting droomhuis Hoekse 

Waard

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

Behoud Predikantsplaatsen

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





4 Mijn woorden schieten vaak zoveel tekort, o Heer

Wat U aan mij wilt geven, dat is toch veel meer.

‘k Ervaar Uw diepe rijkdom en geluk steeds meer,

Mijn Vader, dank U wel.

5 Daarom wil ik U danken, dat ik zingen kan,

Dat ik u met mijn stem toch altijd loven kan,

Dat ik U in dit lied van harte danken kan.

Mijn Vader, dank U wel.

HH.562 vers 4 en 5 



Zegen



Orgelspel


