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We hopen dat u zich ook in deze tijd van harte welkom

voelt in onze kerk

Samen houden we ons aan de volgende regels:

- 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 ‘voorzangers’

- Toegangsdeuren staan open i.v.m. ventilatie

- Geen ontmoeting en koffie/thee drinken 

na afloop



Welkom en mededelingen



Stil gebed



LBgz 250: 4 en 5



LBgz 250: 4 en 5



Bemoediging en groet



Intro



Gebed

Stilte

Doopgebed



HH 629: 1 en 2 



HH 629: 1 en 2 



HH 629: 1 en 2 



HH 629: 1 en 2 



HH 629: 1 en 2



HH 629: 1 en 2



HH 629: 1 en 2



HH 629: 1 en 2 



Dooponderwijs



LBgz 334: 1, 3 De dopelingen worden binnen gebracht



LBgz 334: 1, 3



LBgz 334: 1, 3



LBgz 334: 1, 3



Geloofsbelijdenis (staand)

Wij geloven in de Here God, onze Vader, die alles

gemaakt heeft:

de wolken, de bloemen, alle dieren en de mensen.

Zo machtig is Hij!

Wij geloven in de Here Jezus, de Zoon van God,

die geboren werd in Bethlehem,

die gestorven is aan het kruis en ook begraven is,

maar na drie dagen is opgestaan uit de dood.



Geloofsbelijdenis

Wij geloven dat de Here Jezus naar de hemel is

gegaan

en dat Hij terugkomt op de aarde om alles nieuw te 

maken.

Wij geloven in de Heilige Geest,

die gekomen is op het Pinksterfeest

en wil wonen in onze harten.



Geloofsbelijdenis

Wij geloven in één Christelijke Kerk,

waarin wij allemaal bij elkaar behoren.

Wij geloven, dat onze zonden vergeven zijn

en dat wij straks een nieuw lichaam krijgen.

Wij mogen dan altijd bij de Here Jezus zijn.

Amen.



Kinderlied (1) Opw. 740

Ik bid dat God jou zegent 



Moment voor de kinderen





Kinderlied (2) HH 427

Ik zag een kuikentje



Doopvragen aan:

Samantha van Breugel – van Wijnen

Cornelis Theodoor van Breugel

Willemijntje Verheezen – den Besten

Richard Cornelis Arie Verheezen



Doopbediening

Eliorah van Breugel

Ik doop u in de naam van de Vader, 
en van de Zoon en van de Heilige Geest!

Psalm 27: 1 (NBV)

De HEER is mijn licht, mijn behoud,

wie zou ik vrezen?

Bij de HEER is mijn leven veilig,

voor wie zou ik bang zijn?



Doopbediening

Olivia Sophie Verheezen

Ik doop u in de naam van de Vader, 
en van de Zoon en van de Heilige Geest!

Psalm 52: 10 en 11 (NBV)

Maar ik ben als een groene olijfboom in het huis 
van God, ik vertrouw op de liefde van God voor 
eeuwig en altijd. Ik zal u eeuwig loven om wat u 
hebt gedaan, ik blijf hopen op uw naam, die goed 
is, in de kring van wie u lief zijn.



Doopvraag aan de gemeente

Gemeente, wilt u Eliorah en Olivia, 
die nu gedoopt zijn, dragen in uw gebeden, 
opnemen in uw midden en naar uw 
vermogen helpen groeien in geloof en 
voorgaan in het volgen van Jezus Christus?

Wat is daarop uw antwoord?

Ja



PsOB 134: 3



Bijbellezing (NBV)

Handelingen 2:1-4 / 16-21 / 32-41

1 Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak 
waren ze allen bij elkaar.  2 Plotseling klonk er 
uit de hemel een geluid als van een hevige 
windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden 
geheel vulde. 3 Er verschenen aan hen een 
soort vlammen, die zich als vuurtongen 
verspreidden en zich op ieder van hen 
neerzetten,  4 en allen werden vervuld van de 
heilige Geest en begonnen op luide toon te 
spreken in vreemde talen, zoals hun door de 
Geest werd ingegeven.



Bijbellezing (NBV)

Handelingen 2:1-4 / 16-21 / 32-41

16 Wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door de 
profeet Joël:17 “Aan het einde der tijden, zegt 
God, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten.
Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren,
jongeren zullen visioenen zien en oude mensen 
droomgezichten. 18 Ja, over al mijn dienaren en 
dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten,
zodat ze zullen profeteren. 19 Ik zal wonderen 
doen verschijnen aan de hemel boven en 
tekenen geven op de aarde beneden, bloed en 
vuur en rook.



Bijbellezing (NBV)

Handelingen 2:1-4 / 16-21 / 32-41

20 De zon zal veranderd worden in duisternis en 
de maan in bloed voordat de grote, stralende 
dag van de Heer komt. 21 Dan zal ieder die de 
naam van de Heer aanroept worden gered.”



Bijbellezing (NBV)

Handelingen 2:1-4 / 16-21 / 32-41

32 Jezus is door God tot leven gewekt, daarvan 
getuigen wij allen. 33 Hij is door God verheven, 
zit aan zijn rechterhand, en heeft van de Vader 
de heilige Geest, die ons beloofd is, ontvangen. 
Die Geest heeft hij op ons doen neerdalen, en 
dat is wat u ziet en hoort. 34 David is weliswaar 
niet naar de hemel opgestegen, maar toch zegt 
hij: “De Heer sprak tot mijn Heer: ‘Neem plaats 
aan mijn rechterhand, 35 tot ik je vijanden onder 
je voeten heb gelegd.’”



Bijbellezing (NBV)

Handelingen 2:1-4 / 16-21 / 32-41

36 Laat het hele volk van Israël er daarom zeker 
van zijn dat Jezus, die u gekruisigd hebt, door 
God tot Heer en messias is aangesteld.’ 37 Toen 
ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en 
vroegen aan Petrus en de andere apostelen: 
‘Wat moeten we doen, broeders?’ 38 Petrus 
antwoordde: ‘Keer u af van uw huidige leven en 
laat u dopen onder aanroeping van Jezus 
Christus om vergeving te krijgen voor uw 
zonden. 



Bijbellezing (NBV)

Handelingen 2:1-4 / 16-21 / 32-41

Dan zal de heilige Geest u geschonken worden, 
39 want voor u geldt deze belofte, evenals voor 
uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die 
de Heer, onze God, tot zich zal roepen.’ 
40 Ook op nog andere wijze legde hij getuigenis 
af, waarbij hij een dringend beroep op zijn 
toehoorders deed met de woorden: ‘Laat u 
redden uit dit verdorven mensengeslacht!’
41 Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten 
zich dopen; op die dag breidde het aantal 
leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend.     



LBps 65: 5



LBps 65: 5



Prediking
Handelingen 2: 38 (NBV)

Petrus antwoordde: ‘Keer u af van uw huidige 
leven en laat u dopen onder aanroeping van 
Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw 
zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken 
worden.

Thema:

Doop als antwoord op Pinksteren



HH 679: 1



HH 679: 1



HH 679: 1



Berichten van overlijden



Danken

Bidden

Onze Vader



Collecten

Diaconie

Pinksterzending

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

College van 

Kerkrentmeesters

Licenties Kerkmuziek

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



HH 478



HH 478



HH 478



HH 478



HH 478



HH 478



HH 478



HH 478



Zegen



ELB 501: 1, 2 en 3



ELB 501: 1, 2 en 3



ELB 501: 1, 2 en 3


