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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 op spreektoon

- Toegangsdeuren staan open i.v.m. ventilatie

- Geen ontmoeting en koffie/thee drinken 

na afloop



Welkom en mededelingen

door ouderling van dienst



LBps 85:4



Stil gebed

De gemeente gaat (indien mogelijk) staan



Votum en groet

Hierna gaat de gemeente weer zitten



Openingstekst



LBps 27: 1



LBps 27: 1



Hebreeën 12:14-17 (HSV)

14 Jaag de vrede na met allen, en de heiliging, 
zonder welke niemand de Heere zal zien.
15 Zie erop toe dat niemand achteropraakt in de 
genade van God, en dat er geen enkele wortel 
van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt 
zodat daardoor velen bezoedeld worden.
16 Laat niemand een ontuchtpleger zijn of een 
onheilige, zoals Ezau, die voor één enkele 
maaltijd zijn eerstgeboorterecht verkocht.

Wetslezing



Hebreeën 12:14-17 (HSV)

17 Want u weet dat hij ook daarna, toen hij de 
zegen wilde erven, verworpen werd, want hij 
vond geen plaats van berouw, hoewel hij de 
zegen vurig en met tranen zocht.

Wetslezing



LBps 73:10



LBps 73:10



Gebed



Moment voor de kinderen



Kinderlied

Hemelhoog 299 vers 1 en 2







Schriftlezing (HSV)

Hebreeën 11: 1 en 2, 12: 1-3, 24-27

1 Het geloof nu is een vaste grond van de 
dingen die men hoopt, en een bewijs van de 
zaken die men niet ziet.
2 Hierdoor immers hebben de ouden een goed 
getuigenis gekregen.



Schriftlezing (HSV)

Hebreeën 11: 1 en 2, 12: 1-3, 24-27

1 Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n 
menigte van getuigen omringd worden, 
afleggen alle last en de zonde, die ons zo 
gemakkelijk verstrikt. En laten wij met 
volharding de wedloop lopen die voor ons ligt,
2 terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de 
Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft 
om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was 
gesteld, het kruis verdragen en de schande 
veracht en zit nu aan de rechterhand van de 
troon van God.



Schriftlezing (HSV)

Hebreeën 11: 1 en 2, 12: 1-3, 24-27

3 Want let toch scherp op Hem Die zo'n 
tegenspraak van de zondaars tegen Zich heeft 
verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in 
uw zielen.
24 en tot de Middelaar van het nieuwe verbond, 
Jezus, en tot het bloed van de besprenkeling, 
dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel.
25 Let er dan op dat u Hem Die spreekt, niet 
verwerpt. Want als zij niet zijn ontkomen die 
hem verwierpen die op aarde aanwijzingen van 
God deed horen, 



Schriftlezing (HSV)

Hebreeën 11: 1 en 2, 12: 1-3, 24-27

veelmeer zullen wij niet ontkomen, als wij ons 
afkeren van Hem Die vanuit de hemelen 
spreekt.
26 Zijn stem bracht indertijd de aarde aan het 
wankelen. Nu echter heeft Hij openlijk 
verkondigd: Nog eenmaal zal Ik niet alleen de 
aarde, maar ook de hemel doen beven.
27 Dit ‘nog eenmaal’ duidt op de verandering 
van de dingen die kunnen wankelen als van 
dingen die gemaakt zijn, opdat de dingen die 
onwankelbaar zijn, zouden blijven.



LBgz 459: 1, 5, 7 en 8



LBgz 459: 1, 5, 7 en 8



LBgz 459: 1, 5, 7 en 8



LBgz 459: 1, 5, 7 en 8



Verkondiging



LBps 89: 7 en 8



LBps 89: 7 en 8



LBps 89: 7 en 8



LBps 89: 7 en 8



Dankgebed en Voorbeden



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

Collecte dienst
College van Kerkrentmeesters
Licenties kerkmuziek

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

Collecte uitgang
Diaconie
Stichting Hulp Vervolgde 
Christenen



LBgz 294: 1, 2 en 6



LBgz 294: 1, 2 en 6



LBgz 294: 1, 2 en 6



Zegen



Gezegende Zondag

In de dienst welke begint om 18.00 uur gaat 

voor:

Ds. A.L.A. den Besten 

uit 

Nieuwerkerk a/d IJssel

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


