
Ochtenddienst
11 april 2021

Voorganger   : Ds. J.H. den Braber

Organist : Vincent van Dam

Hervormde Gemeente Numansdorp



Welkom en mededelingen



Stil gebed









Bemoediging en groet



Intro









Leefregel

Hooglied 2 vers 15 (NBV)

Vang voor ons de vossen, vang die kleine vossen.

Ze vernielen de wijngaard, onze wijngaard vol bloeiende 
ranken.

Romeinen 12 vers 9-18 (NBV)

9 Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad 
en wees het goede toegedaan. 10 Heb elkaar lief met 
de innige liefde van broeders en zusters en acht de 
ander hoger dan uzelf. 11 Laat uw enthousiasme niet 
bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en 
dien de Heer. 12 Wees verheugd door de hoop die u 
hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed



Leefregel 

ondervindt, en bid onophoudelijk. 13 Bekommer u om 
de noden van de heiligen en wees gastvrij. 14 Zegen 
uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet. 15 
Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie 
verdriet heeft. 16 Wees eensgezind; wees niet 
hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. 
Ga niet af op uw eigen inzicht. 17 Vergeld geen 
kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen 
het goede te doen. 18 Stel, voor zover het in uw 
macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in 
vrede te leven.



Gebed



Kindermoment



HH 360 Onder, boven, voor…



Woord van God



Schriftlezing  
Romeinen 8: 31 - 39 (NBV)

31 Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als 
God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? 32 

Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, 
maar hem omwille van ons allen heeft 
prijsgegeven, ons met hem niet alles 
schenken? 33 Wie zal Gods uitverkorenen 
aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. 34 Wie zal 
hen veroordelen? Christus Jezus, die 
gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan 
de rechterhand van God zit, pleit voor ons.

35 Wat zal ons scheiden van de liefde van 
Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging,



Schriftlezing  
Romeinen 8: 31 - 39 (NBV)

honger of armoede, gevaar of het zwaard? 36 Er 
staat geschreven: ‘Om u worden wij dag na 
dag gedood en afgevoerd als schapen voor de 
slacht.’ 37 Maar wij zegevieren in dit alles 
glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad. 38 

Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, 
engelen noch machten noch krachten, heden 
noch toekomst, 39 hoogte noch diepte, of wat er 
ook maar in de schepping is, ons zal kunnen 
scheiden van de liefde van God, die hij ons 
gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.



Schriftlezing  
Hooglied 2: 10 - 14 (NBV)

10 Mijn lief roept mij toe: ‘Sta op, vriendin!

Mooi meisje, kom! 11 Kijk! De winter is voorbij,

voorbij zijn de regens, weggegaan. 12 De bloemen 
zijn verschenen op het veld, nu breekt de 
zangtijd aan, het koeren van de duif klinkt op het 
land. 13 De vijgenboom is al vol vruchten, de 
wijnstok rankt en geurt. Sta op, vriendin, Mooi 
meisje, kom! 14 Mijn duif in de rotskloof, 
verscholen in de bergwand, laat mij je gezicht 
zien, laat mij luisteren naar je stem, want je stem 
is zo lieflijk, je gezicht zo bekoorlijk.’







Verkondiging

33 Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God 
zelf spreekt hen vrij. 34 Wie zal hen veroordelen? 
Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die 
is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, 
pleit voor ons.

Thema:
“Leven uit de opstanding!”

























Bericht van overlijden



Danken, voorbede, 

stilte en Onze Vader



Collecten

“Uitgangs” Collecte Diaconie
Ontmoeting

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
Weekbrief

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















Zegen



Orgelspel


