
Ochtenddienst

1 augustus 2021

Voorganger: Ds. W.P. v. d. Hoeven

Organist     : Vincent van Dam

Hervormde Gemeente Numansdorp



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



Stil gebed

De gemeente gaat (indien mogelijk) staan



LBps 34 : 1 en 2



LBps 34 : 1 en 2



LBps 34 : 1 en 2



LBps 34 : 1 en 2



Bemoediging en groet

Hierna gaat de gemeente weer zitten



LBps 34: 7



LBps 34: 7



Verootmoedigingsgebed





Lezing van Gods gebod





Gebed



Moment voor de kinderen



Schriftlezing 1 Petrus 2: 1-10 (NBV)

1 Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog
en huichelarij, alle afgunst en kwaadsprekerij, 2 en
verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere
melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw
redding bereikt. 3 U hebt toch ondervonden hoe goed
de Heer is? 4 Voeg u bij hem, bij de levende steen die
door de mensen werd afgekeurd maar door God werd
uitgekozen om zijn kostbaarheid, 5 en laat u ook zelf
als levende stenen gebruiken voor de bouw van een
geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om
geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus
Christus, welgevallig zijn. 6 In de Schrift staat immers:
‘In Sion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om
zijn kostbaarheid; wie daarop vertrouwt, komt niet
bedrogen uit.’



Schriftlezing 1 Petrus 2: 1-10 (NBV)

7 Kostbaar is hij voor u, die erop vertrouwen. Voor wie
er niet op vertrouwen, geldt echter: ‘De steen die de
bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden.’
8 En: ‘Het is een steen waarover men struikelt, een
rotsblok waaraan men zich stoot.’ Zij struikelen omdat
ze Gods woord niet gehoorzamen, daartoe zijn ze
bestemd. 9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een
koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat
God zich verworven heeft om de grote daden te
verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft
geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. 10 Eens was
u geen volk, nu bent u Gods volk; eens viel Gods
ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u
geschonken.



Gezang 320: 1 en 3

1 Zingt een nieuw lied voor God de Here

en weest van harte zeer verblijd.

God wil alhier met ons verkeren,

hier wordt een huis voor Hem bereid.

Hij heeft de hand en het verstand

gezegend voor het werk,

de bouw van Christus' kerk.



Gezang 320: 1 en 3

3 God wil aan ons telkens weer tonen

dat Hij genadig is en trouw.

Dat Hij met ons samen wil wonen,

geeft ons de moed voor dit gebouw.

Maar niet met steen en hout alleen

is 't grote werk gedaan.

't Zal om onszelve gaan.



Schriftlezing Markus 16: 9-20 (NBV)

9 Toen hij vroeg op de eerste dag van de week uit de
dood was opgestaan, verscheen hij eerst aan Maria uit
Magdala, bij wie hij zeven demonen had uitgedreven.
10 Ze ging het nieuws vertellen aan de mensen die
hem hadden vergezeld en die nu om hem treurden en
rouwden. 11Toen ze hoorden dat hij leefde en dat zij
hem had gezien, geloofden ze het niet. 12 Daarna
verscheen hij in een andere gedaante aan twee van
hen toen ze buiten de stad aan het wandelen waren.
13Ze gingen terug en vertelden het aan de anderen;
maar ook zij werden niet geloofd. 14 Ten slotte
verscheen hij aan de elf terwijl ze aan het eten waren,
en hij verweet hun hun ongeloof en halsstarrigheid,



Schriftlezing Markus 16: 9-20 (NBV)

omdat ze geen geloof hadden geschonken aan
degenen die hem hadden gezien nadat hij uit de dood
was opgewekt. 15 En hij zei tegen hen: ‘Trek heel de
wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede
nieuws bekend. 16 Wie gelooft en gedoopt is zal
worden gered, maar wie niet gelooft zal worden
veroordeeld. 17 Degenen die tot geloof zijn gekomen,
zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen: in
mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen
spreken in onbekende talen, 18met hun handen zullen
ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken
zal dat hun niet deren, en ze zullen zieken weer
gezond maken door hun de handen op te leggen.’



Schriftlezing Markus 16: 9-20 (NBV)

19 Nadat hij dit tegen hen had gezegd, werd de Heer
Jezus in de hemel opgenomen en nam hij plaats aan
de rechterhand van God. 20 En zij gingen op weg om
overal het nieuws bekend te maken. De Heer hielp hen
daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met de
tekenen die ermee gepaard gingen.



Gezang 219: 2 en 6

2 Christus onze Heer

is voor ons gestorven

en Hij daalde neer

in het doodsgebied,

deed de dood te niet

in de nieuwe morgen.



Gezang 219: 2 en 6

6 Daarom, zingt Hem toe!

Hij is onze Heiland.

Wordt zijn lof niet moe!

God is opgestaan

om de hand te slaan

aan de oude vijand.



Verkondiging



Psalm 67: 1 en 2

1 God zij ons gunstig en genadig.

Hij schenke ons 't gezegend licht

dat overvloedig en gestadig

straalt van zijn heilig aangezicht:

opdat hier op aarde elk uw weg aanvaarde

en tot U zich wend',

zo, dat allerwegen ieder volk de zegen

van uw heil erkent.



Psalm 67: 1 en 2

2 De volken zullen U belijden,

o God, U loven al te zaam!

De landen zullen zich verblijden

en juichen over uwen naam.

Volken zult Gij rechten, hun geding beslechten

in gerechtigheid,

volken op deez' aarde, die uw arm vergaarde,

die Gij veilig leidt.



Dankgebed  en Voorbeden



“Uitgangs” collecte Diaconie

Wilde Ganzen

CvK-Hervormde Gemeente Numansdorp        
NL54 RABO 0373 7115 65    o.v.v. Collecte CvK (1 of 2)

Diaconie-Hervormde Gemeente Numansdorp
NL58 RABO 0347 4008 25   o.v.v. Collecte Diaconie

1e collecte College van Kerkrentmeesters

Instandhouding Erediensten

2e collecte College van Kerkrentmeesters

Onderhoud Gebouwen

Collecten

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



Slotlied HH 176: 1, 3 en 5

1 God enkel licht, wiens aangezicht

zo blinkend is van luister,

ziet ons onrein, ziet hoe wij zijn

vervallen aan het duister.

3 Heer, waar dan heen? Tot U alleen!

Gij zult ons niet verstoten.

Uw eigen Zoon heeft tot uw troon

de weg ons weer ontsloten.



Slotlied HH 176: 1, 3 en 5

5 God onze Heer,wil tot uw eer

ons klein geloof versterken.

Dan zullen wij Hem, waarlijk vrij,

volgen in goede werken.



Zegen

met gezongen Amen (3x)



Gezegende Zondag

In de avonddienst welke begint om 18.00 uur 

gaat voor:

Ds. H.O. ter Beek

Uit Varik-Heesselt

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

Direct na deze dienst zijn 2 leden van het nazorgteam 

beschikbaar voor een luisterend oor en/of gebed voor u.


