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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

− Toegangsdeuren staan open i.v.m. ventilatie

− Gemeenteleden die gaan koffiedrinken na de dienst, 

verlaten de kerk via de deur naar de Voorhof. Daar 

ontmoeten we ook de kinderen weer. 

− Gemeenteleden die niet gaan koffiedrinken, verlaten de 

kerk via de toren. Hun kinderen kunnen worden opgehaald 
bij de buitendeur van de Voorhof.



Welkom en mededelingen

door ouderling van dienst



Stil gebed

de gemeente gaat (indien mogelijk) staan







Votum en groet

na de bemoediging en groet 

gaat de gemeente weer zitten











De Tien woorden

en hun samenvatting











Gebed om de Heilige Geest



Moment voor de kinderen



Opw Kids: 279 – Bouw je huis 



Exodus 12: 11-12 (NBV)

11 Zo moeten jullie het eten: met je gordel om, 
je sandalen aan en je staf in de hand, in 
grote haast. Dit is een maaltijd ter ere van de 
HEER, het pesachmaal. 

12 Ik zal die nacht rondgaan door Egypte, en 
ik zal daar alle eerstgeborenen doden, zowel 
van de mensen als van het vee, en ik zal alle 
Egyptische goden van hun voetstuk stoten, 
want ik ben de HEER.









Handelingen 12: vers 7 – 17 (NBV)

7 Toen verscheen er plotseling een engel van 

de Heer en een stralend licht vulde de hele 

ruimte. De engel stootte Petrus aan om hem 

wakker te maken en zei: ‘Vlug, sta op.’ 

Meteen vielen de ketens van zijn handen. 8 De 

engel zei tegen hem: ‘Doe je gordel om en 

trek je sandalen aan.’ Dat deed hij. Daarop zei 

de engel: ‘Sla je mantel om en volg mij.’ 9

Petrus volgde de engel naar buiten, maar 

zonder te beseffen dat de dingen die de engel 

liet gebeuren werkelijk plaatsvonden; hij 

meende een visioen te zien. 



Handelingen 12: vers 7 – 17 (NBV)

10 Toen ze de eerste en tweede wachtpost 

voorbij waren, kwamen ze bij de ijzeren poort 

die toegang gaf tot de stad. De poort ging 

vanzelf voor hen open, en toen ze buiten 

waren gekomen liepen ze nog één straat 

verder, waarna de engel Petrus opeens alleen 

achterliet. 11 Nadat Petrus weer tot zichzelf 

gekomen was, zei hij: ‘Nu weet ik zeker dat de 

Heer zijn engel heeft gezonden om me uit de 

handen van Herodes te bevrijden en me te 

behoeden voor wat het Joodse volk hoopte 

dat gebeuren zou.’



Handelingen 12: vers 7 – 17 (NBV)

12 Toen dit tot hem was doorgedrongen, ging 

hij naar het huis van Maria, de moeder van 

Johannes Marcus, waar een groot gezelschap 

bijeen was gekomen om te bidden. 13 Nadat hij 

op de deur van het voorportaal had geklopt, 

kwam er een dienstmeisje, dat Rhode heette, 

om open te doen, 14 maar toen ze de stem van 

Petrus herkende, was ze zo blij dat ze vergat 

de deur te openen en naar binnen rende om te 

zeggen dat Petrus voor de poort stond. 15 ‘Je 

bent niet goed wijs,’ zeiden ze tegen haar, 

maar ze bleef volhouden dat het echt zo was.



Handelingen 12: vers 7 – 17 (NBV)

‘Dan is het zijn beschermengel,’ zeiden ze ten 

slotte. 16 Intussen stond Petrus nog steeds aan 

de poort te kloppen. Toen ze dan toch 

opendeden, zagen ze tot hun grote verbazing 

dat hij het was. 17 Hij gebaarde dat ze moesten 

zwijgen en legde uit hoe de Heer hem uit de 

gevangenis had bevrijd. Daarna zei hij: ‘Stel 

Jakobus en de anderen hiervan op de hoogte.’ 

Toen vertrok hij naar elders.















Verkondiging















Bericht van overlijden



Dankzegging, voorbeden,

stil gebed en Onze Vader



Collecten

Collecte Diaconie
Compassion

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
Kerktelefoon

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

2e Collecte 
College van Kerkrentmeesters
Onderhoud gebouwen



Staande













Zegen



Bij het verlaten van de kerk:

Gemeenteleden die gaan koffiedrinken na de dienst, 

verlaten de kerk via de deur naar de Voorhof. Daar 

ontmoeten we ook de kinderen weer. 

Gemeenteleden die niet gaan koffiedrinken, verlaten 

de kerk via de toren. Hun kinderen kunnen worden 

opgehaald bij de buitendeur van de Voorhof.



Gezegende Zondag

In de dienst welke begint om 18.00 uur gaat 

voor:

Ds. A. Christ uit Katwijk

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


