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Welkom en mededelingen



Bericht van overlijden



NLB 675: 1 en 2
1 Geest van hierboven,

leer ons geloven,

hopen, liefhebben door uw kracht!

Hemelse Vrede,

deel U nu mede

aan een wereld die U verwacht!

Wij mogen zingen

van grote dingen,

als wij ontvangen

al ons verlangen,

met Christus opgestaan. 

Halleluja!



NLB 675: 1 en 2

Eeuwigheidsleven

zal Hij ons geven,

als wij herboren

Hem toebehoren,

die ons is voorgegaan. 

Halleluja!



NLB 675: 1 en 2
2 Wat kan ons schaden,

wat van U scheiden,

Liefde die ons hebt liefgehad?

Niets is ten kwade,

wat wij ook lijden,

Gij houdt ons bij de hand gevat.

Gij hebt de zege

voor ons verkregen,

Gij zult op aarde

de macht aanvaarden

en onze Koning zijn. 

Halleluja!



NLB 675: 1 en 2

Gij, onze Here,

doet triomferen

die naar U heten

en in U weten,

dat wij Gods kinderen zijn. 

Halleluja!



Welkom en mededelingen



NLB 275: 1, 2 en 3

bent U

U bent



NLB 275: 1, 2 en 3

U bent

U bent



NLB 275: 1, 2 en 3

U bent



Stil gebed



Bemoediging en groet



NLB 275: 4 en 5

U bent



NLB 275: 4 en 5



Openingswoord





















Gebed om ontferming



NLB 136: 1 en 13



NLB 136: 1 en 13



Leefregel
1 Johannes 3 : 18 en 19 (NBV)

18 Kinderen, we moeten niet liefhebben met de
mond, met woorden, maar waarachtig, met daden.
19 Dan weten we dat we voortkomen uit de
waarheid en kunnen we met een gerust hart voor
God staan.



Gebed bij de opening van de Bijbel



Schriftlezing Romeinen 12 : 4 – 12 (NBG’51) 

4 Want, gelijk wij in één lichaam vele leden hebben,
en de leden niet alle dezelfde werkzaamheden
hebben, 5 zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in
Christus, maar ieder afzonderlijk leden ten opzichte
van elkander. 6 Wij hebben nu gaven,
onderscheiden naar de genade, die ons gegeven is:
7 profetie, naar gelang van ons geloof; wie dient, in
het dienen; wie onderwijst, in het onderwijzen; 8 wie
vermaant, in het vermanen; wie mededeelt, in
eenvoud; wie leiding geeft, in ijver; wie

barmhartigheid bewijst, in blijmoedigheid.



Schriftlezing Romeinen 12 : 4 – 12 (NBG’51) 

9 De liefde zij ongeveinsd. Weest afkerig van het
kwade, gehecht aan het goede. 10 Weest in
broederliefde elkander genegen, in eerbetoon
elkander ten voorbeeld, 11 in ijver onverdroten,
vurig van geest, dient de Here. 12 Weest blijde in de
hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het

gebed.



NLB 1005: 1 en 5

1 Zoekend naar licht hier in het duister,

zoeken wij U, waarheid en kracht.

Maak ons uw volk, heilig, vol luister,

schijn in de donk're nacht.

refrein:

Christus, ons licht

schijn door ons heen, schijn door het duister.

Christus, ons licht,

schijn ook vandaag, hier in uw huis.



NLB 1005: 1 en 5

5 Met zoveel gaven aan ons gegeven,

voor zoveel leed, zoveel gemis.

Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 

totdat uw rijk hier is.

refrein:

Christus, ons licht

schijn door ons heen, schijn door het duister.

Christus, ons licht,

schijn ook vandaag, hier in uw huis.



Schriftlezing Mattheüs 6 : 9 – 13( (NBV) 

9 Bid daarom als volgt:

Onze Vader in de hemel,

laat uw naam geheiligd worden,

10 laat uw koninkrijk komen

en uw wil gedaan worden

op aarde zoals in de hemel.

11 Geef ons vandaag het brood

dat wij nodig hebben.



Schriftlezing Mattheüs 6 : 9 – 13( (NBV) 

12 Vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij hebben vergeven

wie ons iets schuldig was.

13 En breng ons niet in beproeving,

maar red ons uit de greep van het kwaad.



NLB 370: 1 en 3

1 Vader, die woont in hemels licht, -

uw rijk geeft liefde een gezicht

uw naam is waard de hoogste eer!

Wij bidden om een ommekeer:

wek doden op, maak armen rijk, 

laat komen, Heer, uw koninkrijk.



NLB 370: 1 en 3

3 Leid ons niet in verzoeking, Heer,

verlos ons, maak ons meer en meer

tot mensen aan uw beeld gelijk –

want U behoort het koninkrijk,

de kracht, de hoogste heerlijkheid

nu en in alle eeuwigheid.



Verkondiging



Toekomst vol van hoop



Kindernevendienst

Kinderen komen uit de nevendienst  en laten zien 
wat zij gedaan hebben.





God kent jou



Dank- en voorbeden  

stil gebed 

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

Collecte dienst
College van Kerkrentmeesters
Jeugdwerk  Clubs

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

Collecte uitgang Diaconie
Chris en Voorkom

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



Graag uw aandacht voor de collecte:

Bij de uitgang of  via GIVT wordt gecollecteerd 

voor:

Collecte 1 - De kerk

Collecte 2 - De diaconie 

Bedankt voor uw gift!

Of u kunt uw bijdrage rechtstreeks storten op de bankrekening van de kerk of  

diaconie

Rek.nr kerk is: NL59 RABO 03 7371 2057

Rek.nr diaconie is: NL07 RABO 03 7370 9889 46
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NLB 968: 2 en 4

2 Door God bijeen vergaderd,

één volk dat Hem behoort,

als kinderen van één Vader;

één doop, één Geest, één woord.

Zo offert allerwege

de kerk U lof en prijs.

Eén naam is aller zegen,

één brood is aller spijs.



NLB 968: 2 en 4

4 In 't woeden aller tijden

is nooit het lied verstomd,

Gods hoede zal ons leiden,

de volle vrede komt!

Geloven wordt aanschouwen,

als uit de hemel daalt

de bruid, de hoge vrouwe,

de kerk die zegepraalt.



Wegzending en Zegen

met  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


