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Welkom en mededelingen



Moment van stilte en inkeer

De gemeente gaat (indien mogelijk) staan



LBps 111 : 1 en 2





LBps 111 : 1 en 2





Bemoediging en groet

Hierna gaat de gemeente weer zitten



LBps 111 : 6





Gebed



LBps 138 : 4





Woord van vergeving en gebod 

1 Johannes 4 : 7 - 16



7 Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar 
liefhebben, want de liefde komt uit God voort. 
Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent 
God. 8 Wie niet liefheeft kent God niet, want 
God is liefde. 9 En hierin is Gods liefde ons 
geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de 
wereld gezonden, opdat we door hem zouden 
leven. 10 Het wezenlijke van de liefde is niet 
dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons 
heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om 
verzoening te brengen voor onze zonden.

11 Geliefde broeders en zusters, als God ons 
zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar 
liefhebben. 



12 Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we 
elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn 
liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden. 
13 Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we 
doordat hij ons heeft laten delen in zijn Geest. 
14 En we hebben zelf gezien waarvan we nu 
getuigen: dat de Vader zijn Zoon gezonden 
heeft als redder van de wereld. 15 Als iemand 
belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God 
in hem en blijft hij in God. 16 Wij hebben Gods 
liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen 
daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft 
in God, en God blijft in hem.



HH 336 : 1 en 2





HH 336 : 1 en 2





Gebed bij de opening van het Woord



Moment voor de kinderen



Kinderlied



Kindernevendienst

De kinderen gaan naar de kindernevendienst



Profetenlezing (NBV):   Jesaja 51 : 1 - 6

1 Luister naar mij, jullie die gerechtigheid 
najagen, jullie die de HEER zoeken.

Kijk naar de rots waaruit je gehouwen bent,

naar de diepe groeve waar je gedolven bent.

2 Kijk naar Abraham, jullie vader, naar Sara, die 
jullie heeft gebaard; toen ik hem riep was hij 
alleen, maar ik heb hem gezegend en talrijk 
gemaakt. 3 De HEER troost Sion, hij biedt troost 
aan haar ruïnes. Hij maakt haar woestenij aan 
Eden gelijk, haar wildernis wordt als de tuin van 
de HEER.



Profetenlezing (NBV):   Jesaja 51 : 1 - 6

Het zal een oord zijn van vreugde en gejuich,

waar muziek en lofzang klinken.

4-5 Mijn volk, luister aandachtig naar mij,

mijn natie, leen mij je oor. De wet vindt zijn 
oorsprong in mij, en mijn recht zal een licht zijn 
voor alle volken. In een oogwenk breng ik de 
zege nabij, de hulp die ik bied is al onderweg;

ik zal krachtig rechtspreken over de volken.

De eilanden hebben hun hoop op mij gevestigd,

ze zien uit naar mijn krachtig optreden.



Profetenlezing (NBV):   Jesaja 51 : 1 - 6

6 Kijk omhoog naar de hemel,

kijk naar de aarde beneden:

al vervliegt de hemel als rook,

al valt de aarde uiteen als een oud gewaad

en sterven haar bewoners als muggen,

de redding die ik breng, zal voor altijd blijven

en mijn recht zal geen einde hebben.



LBps 139 : 1 en 8





LBps 139 : 1 en 8





Evangelielezing (NBV)   Matteüs 16 : 21 - 27

Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen 
duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest 
gaan en veel zou moeten lijden door toedoen 
van de oudsten, de hogepriesters en de 
schriftgeleerden, en dat hij gedood zou worden, 
maar op de derde dag uit de dood zou worden 
opgewekt. 22 Petrus nam hem terzijde en begon 
hem fel terecht te wijzen: ‘God verhoede het, 
Heer! Dat zal u zeker niet gebeuren!’ 23 Maar 
Jezus keerde hem de rug toe met de woorden: 
‘Ga terug, achter mij, Satan! Je zou me nog van 
de goede weg afbrengen. Je denkt niet aan wat 
God wil, maar alleen aan wat de mensen willen.’



Evangelielezing (NBV)   Matteüs 16 : 21 - 27

24 Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Wie 
achter mij aan wil komen, moet zichzelf 
verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij 
volgen. 25 Want ieder die zijn leven wil 
behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven 
verliest omwille van mij, zal het behouden. 26 
Wat heeft een mens eraan de hele wereld te 
winnen als hij er het leven bij inschiet? Wat zou 
een mens niet overhebben voor zijn leven? 27 
Wanneer de Mensenzoon komt, in gezelschap 
van zijn engelen en bekleed met de stralende 
luister van zijn Vader, dan zal hij iedereen naar 
zijn daden belonen.



LBgz 442 : 1 - 4

1 Jezus, ga ons voor

deze wereld door,

en U volgend op uw schreden

gaan wij moedig met U mede.

Leid ons aan uw hand

naar het vaderland.



LBgz 442 : 1 - 4

2 Valt de weg ons lang,

zijn wij klein en bang,

sterk ons, Heer, om zonder klagen

achter U ons kruis te dragen.

Waar Gij voor ons trad,

is het rechte pad.



LBgz 442 : 1 - 4

3 Krimpt ons angstig hart

onder eigen smart,

moet het met de ander lijden,

Jezus, geef ons kracht tot beide.

Wees Gij zelf het licht

dat ons troost en richt.



LBgz 442 : 1 - 4

4 In de woestenij,

Heer, blijf ons nabij

met uw troost en met uw zegen

tot aan 't eind van onze wegen.

Leid ons op uw tijd

in uw heerlijkheid.



Verkondiging



LBgz 51 :  1, 2 en 3 



LBgz 51 :  1, 2 en 3 



LBgz 51 :  1, 2 en 3



Dienst der Gebeden



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
Eredienst en kerkmuziek

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

Collecte uitgang
Diaconie
Edukans

Direct na deze dienst zijn 2 
leden van het nazorgteam 
beschikbaar voor u in de 
kerkzaal  voor een 
luisterend oor en/of een 
gebed



HH 460 : 1, 2 en 4

Hoe wonderlijk mooi 

is uw eeuwige Naam.

Verborgen aanwezig 

deelt U mijn bestaan. 

Waar ik ben, bent U: 

wat een kostbaar geheim. 

Uw naam is Ik ben 

en Ik zal er zijn



Refrein:

Ik ben die Ik ben  is uw eeuwige naam. 

Onnoembaar aanwezig  deelt U mijn bestaan. 

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:

uw naam is Ik ben, en Ik zal er zijn,

uw naam is Ik ben, en ik zal er zijn,



HH 460 : 1, 2 en 4

Een boog in de wolken 

als teken van trouw,

staat boven mijn leven, 

zegt: Ik ben bij jou!

In tijden van vreugde, 

maar ook van verdriet,

ben ik bij U veilig, 

U die mij ziet.



Refrein:

Ik ben die Ik ben  is uw eeuwige naam. 

Onnoembaar aanwezig  deelt U mijn bestaan. 

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:

uw naam is Ik ben, en Ik zal er zijn,

uw naam is Ik ben, en ik zal er zijn,



HH 460 : 1, 2 en 4

O Naam aller namen, 

aan U alle eer.

Niets kan mij ooit scheiden 

van Jezus mijn Heer:

Geen dood en geen leven, 

geen moeite of pijn.

Ik zal eeuwig zingen, 

dicht bij U zijn.



Refrein:

Ik ben die Ik ben  is uw eeuwige naam. 

Onnoembaar aanwezig  deelt U mijn bestaan. 

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:

uw naam is Ik ben, en Ik zal er zijn,

uw naam is Ik ben, en ik zal er zijn,

Slot:

uw naam is Ik ben, 

en ik zal er zijn.



Wegzending en Zegen

met 3x gezongen Amen

Direct na deze dienst zijn 2 leden van het nazorgteam 
beschikbaar voor u in de kerkzaal  

voor een luisterend oor en/of een gebed



Gezegende Zondag

In de dienst welke begint om 18.00 uur 

gaat voor:

Ds. J. Noordam

uit

Nieuwendijk

Onze diensten zijn te volgen via kerknumansdorp.nl


