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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

door ouderling van dienst



Stil gebed

de gemeente gaat (indien mogelijk) staan



HH.429 Kom tot de Vader (Kerkband)



Bemoediging en groet

Na de bemoediging en groet gaat de 
gemeente weer zitten



Intro



Gebed van Verootmoediging















Gebed om de Heilige Geest



Moment voor de kinderen









Filmpje raften





Als je geen liefde hebt…



Schriftlezing  

Handelingen 4: 23-37 (HSV)

Petrus en Johannes losgelaten

23 En nadat zij losgelaten waren gingen zij 

naar hun eigen mensen en berichtten alles wat 

de overpriesters en de oudsten tegen hen 

gezegd hadden. 24 En toen zij dat gehoord 

hadden, verhieven zij eensgezind hun stem tot 

God en zeiden: Heere! U bent de God Die de 

hemel en de aarde en de zee gemaakt hebt, 

en alle dingen die erin zijn, 25 en Die bij monde 

van David, Uw knecht, gezegd hebt: Waarom



Schriftlezing  

Handelingen 4: 23-37 (HSV)

woeden de heidenvolken en bedenken de 

volken wat inhoudsloos is? 26 De koningen van 

de aarde stellen zich op en de vorsten 

spannen samen tegen de Heere en tegen Zijn 

Gezalfde. 27 Want, in waarheid, tegen Uw 

heilig Kind Jezus, Die U gezalfd hebt, zijn 

Herodes en Pontius Pilatus samen met de 

heidenen en de volken van Israël bijeen-

gekomen, 28 om alles te doen wat Uw hand en 

Uw raadsbesluit van tevoren bepaald had dat 

er gebeuren zou. 29 Nu dan, Heere, sla acht op



Schriftlezing  

Handelingen 4: 23-37 (HSV)

hun bedreigingen en geef Uw dienstknechten 

met alle vrijmoedigheid Uw Woord te spreken, 

30 doordat U Uw hand uitstrekt tot genezing en 

er tekenen en wonderen gebeuren door de 

Naam van Uw heilig Kind Jezus. 31 En toen zij 

gebeden hadden, werd de plaats waar zij 

bijeenwaren bewogen. En zij werden allen 

vervuld met de Heilige Geest en spraken het 

Woord van God met vrijmoedigheid.



Schriftlezing  

Handelingen 4: 23-37 (HSV)

Vrijwillige gemeenschap van goederen bij de 

eerste christenen

32 En de menigte van hen die geloofden, was 

een van hart en een van ziel; en niemand zei 

dat iets van wat hij bezat, van hemzelf was, 

maar alles hadden zij gemeenschappelijk.

33 En de apostelen legden met grote kracht 

getuigenis af van de opstanding van de Heere 

Jezus; en er was grote genade over hen allen. 

34 Want er was ook niemand onder hen die 



Schriftlezing  

Handelingen 4: 23-37 (HSV)

gebrek leed; want allen die landerijen of huizen 

bezaten, verkochten die en brachten de 

opbrengst van het verkochte en legden die aan 

de voeten van de apostelen. 35 En aan ieder 

werd uitgedeeld naar dat men nodig had. 36 En 

Joses, die door de apostelen ook Barnabas 

genoemd werd (wat vertaald betekent: een 

zoon van vertroosting), een Leviet, afkomstig 

uit Cyprus, 37 had een akker, verkocht die en 

bracht het geld en legde het aan de voeten 

van de apostelen.











Preek
“31 En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeenwaren 

bewogen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het 
Woord van God met vrijmoedigheid. 

32 En de menigte van hen die geloofden, was een van hart en een van ziel; 
en niemand zei dat iets van wat hij bezat, van hemzelf was, maar alles 

hadden zij gemeenschappelijk.”

Thema:

“Een coronales uit de

1e gemeente in Jeruzalem”











Onderwijzing

Heilig Avondmaal



Stilte en gebed



Viering

Heilig Avondmaal



Tafellezing  

Galaten 5: 22 – 6: 2 (HSV)

De vrucht van de Geest

22 De vrucht van de Geest is echter: liefde, 

blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, 

goedheid, geloof, zachtmoedigheid, 

zelfbeheersing. 23 Daartegen richt de wet zich 

niet. 24 Maar wie van Christus zijn, hebben het 

vlees met zijn hartstochten en begeerten 

gekruisigd. 25 Als wij door de Geest leven, 

laten wij dan ook door de Geest wandelen. 26

Laten wij geen mensen met eigendunk 

worden, elkaar niet uitdagen en benijden.



Tafellezing  

Galaten 5: 22 – 6: 2 (HSV)

Draag elkaars lasten

6:1 Broeders, ook als iemand onverhoeds tot 

enige overtreding komt, moet u die geestelijk 

bent, zo iemand weer terechtbrengen, in een 

geest van zachtmoedigheid. Houd intussen 

uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking 

komt. 2 Draag elkaars lasten, en vervul zo de 

wet van Christus. 









Vredegroet



Danken, voorbeden

en 

Onze Vader



Collecten

“Uitgangs” collecte Diaconie /

Avondmaalsbekers

Vrienden van de Hoop

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

College van Kerkrentmeesters
1e collecte

Kerkdienst gemist – live stream
2e collecte 

Onderhoud gebouwen

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











Zegen



Orgelspel


