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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

- Bepaalde 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



Psalm 33: 8 (samenzang)



Psalm 33: 8 (samenzang)



Stil gebed

Bemoediging en groet

na de bemoediging en groet 

gaat de gemeente weer zitten



Psalm 33: 4 (voorzang)



Psalm 33: 4 (voorzang)



Lezing van de 10 geboden



Hemelhoog 366 (voorzang)

Wie op de Heer vertrouwen,

zijn als de berg Sion.

Wie op de Heer vertrouwen,

zijn als de berg Sion.

Die niet wankelt, maar voor altoos blijft.

Rondom Jeruzalem zijn bergen;

zo is de Heer rondom zijn volk,

van nu aan tot in eeuwigheid,

halleluja, halleluja.



Gebed

om de opening

van het Woord



Moment voor de kinderen





Kinderlied  Hemelhoog 627:1

Abba, Vader, U alleen,

U behoor ik toe.

U alleen doorgrondt mijn hart,

U behoort het toe.

Laat mijn hart steeds vurig zijn.

U laat nooit alleen.

Abba, Vader, U alleen,

U behoor ik toe.



Schriftlezing Romeinen 8:28-39 (HSV)

28En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle
dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die
overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.
29Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er
ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn
Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou
zijn onder vele broeders.
30En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die
heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die
heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij
gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt.



Schriftlezing Romeinen 8:28-39 (HSV)

Meer dan overwinnaars
31Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen?
Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?
32Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar
voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet
alle dingen schenken? 33Wie zal beschuldigingen
inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is
het Die rechtvaardigt. 34Wie is het die verdoemt?
Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook
opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is,
Die ook voor ons pleit.



Schriftlezing Romeinen 8:28-39 (HSV)

35Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?
Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of
naaktheid, of gevaar, of zwaard? 36Zoals geschreven
staat: Want omwille van U worden wij de hele dag
gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen.
37Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door
Hem Die ons heeft liefgehad. 38Want ik ben ervan
overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch
overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch
toekomstige dingen, 39noch hoogte, noch diepte, noch
enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde
van God in Christus Jezus, onze Heere.



Psalm 84: 6 (voorzang)

Want God onze Heer die ons mild

bestraalt als zon, beschermt als schild,

zal in genade ons verhogen.

Zijn hand onthoudt het goede niet

aan wie oprecht Hem hulde biedt

en eerlijk wandelt voor zijn ogen.

Heer, die het al in handen houdt,

welzalig die op U vertrouwt.



Verkondiging

n.a.v. Romeinen 8:31-32

31Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen?
Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?
32Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar
voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet
alle dingen schenken?



Weerklank 64: 1 (voorzang)



Weerklank 64: 1 (voorzang)



Bericht van overlijden



Dankgebed, Voorbeden

en 

gezamenlijk Onze Vader



Collecten

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
1e collecte

Instandhouding Erediensten

Diaconie

“uitgangs” collecte 

Medische hulp voor kwetsbaren 

in Centraal Azië

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



Hemelhoog 444: 1 en 2 (voorzang)

1 Als God, mijn God, maar voor mij is,

wie is er dan mij tegen?

Dan werken druk en droefenis

mij nochtans tot een zegen;

dan waakt alom een englenwacht,

dan zie ik sterren in de nacht

en bloemen op mijn wegen.



Hemelhoog 444: 1 en 2 (samenzang)

2 En wat er dreig', of wie er woed',

mijn Herder blijft mij leiden.

Geen donker dal van tegenspoed

kan van zijn staf mij scheiden.

Hij blijft mij overal nabij,

naar stille waatren voert Hij mij

en liefelijke weiden.



Zegen

met gezongen Amen



Gezegende Zondag

In de dienst welke begint om 18.00 uur gaat 

voor:

Ds. J. van Walsum uit Alblasserdam

Deze dienst is na te beluisteren op www.kerknumansdorp.nl


