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Welkom en mededelingen



Stil gebed

De gemeente gaat (indien mogelijk) staan













(2x)





Bemoediging en groet

Hierna gaat de gemeente weer zitten



Psalm 150 : 1 en 2



Psalm 150 : 1 en 2



Psalm 150 : 1 en 2



Psalm 150 : 1 en 2



Wetslezing



HH 286 : 1, 2, 3 en 4



HH 286 : 1, 2, 3 en 4



HH 286 : 1, 2, 3 en 4



HH 286 : 1, 2, 3 en 4



Gebed



Moment voor de kinderen





















Kindernevendienst

De kinderen gaan naar de kindernevendienst



Schriftlezingen (NBV)   

Hooglied 1 : 1 - 4, 15 – 2:3, 

Hooglied 2 : 16a

Hooglied 8 : 6a

1 Korintiërs 13 : 8 -13



Hooglied 1 : 1 - 4
1Hooglied, van Salomo.

Zij
2Laat hij mij kussen, laat zijn mond mij kussen! 
Jouw liefde is zoeter dan wijn,
3zoet is de geur van je huid, je naam is een 
kostbaar parfum.

Daarom houden de meisjes van jou.
4Neem mij met je mee. Laten we rennen!

Mijn koning brengt mij in zijn kamers.

Laten we juichen en zingen om jou!

Laten we jouw liefde prijzen, meer nog dan wijn. 
Natuurlijk houden de meisjes van jou!



Hooglied 1 : 15 – 2 : 3

Hij

15Je bent zo mooi, vriendin van mij,

je bent zo mooi! Je ogen zijn duiven.

Zij

16Wat ben je mooi, mijn lief, wat ben je bekoorlijk.

Het groen is ons bed,

17de balken van ons huis zijn ceders, de binten zijn 
cipressen.



Hooglied 1 : 15 – 2 : 3

2 1Ik ben een lelie van de Saron,

een wilde lelie in het dal.

Hij
2Als een lelie tussen de distels,

zo is mijn vriendin tussen de meisjes.

Zij
3Als een appelboom tussen de bomen van het bos, 
zo is mijn lief tussen de jongens.

Ik verlang in zijn schaduw te zitten,

met mijn tong wil ik zijn zoete vruchten proeven.



Hooglied 2 : 16a

Zij

16a Mijn lief is van mij,

en ik ben van hem.



Hooglied 8 : 6a

6a Draag mij als een zegel op je hart,

als een zegel op je arm.



1 Korintiërs 13 : 8 -13

8 De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen 
verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis 
verloren gaan – 9 want ons kennen schiet tekort en 
ons profeteren is beperkt. 10 Wanneer het 
volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen.11

Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, 
dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. 
Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter 
me gelaten. 12 Nu kijken we nog in een wazige 
spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is 
mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik 
volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. 13 Ons 
resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de 
grootste daarvan is de liefde.









Verkondiging

n.a.v. Hooglied 1 : 1

Hooglied van Salomo

Thema

“Ik heb je lIef”







Danken

Voorbeden

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
Predikantsplaatsen

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

Collecte uitgang
Diaconie
Pax vredesweek

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



LBgz 157 : 1, 3 en 4

Hoe helder staat de morgenster,

en straalt mij tegen van zo ver,

de luister van mijn leven.

Kom tot mij, zoon van David, kom,

mijn Koning en mijn Bruidegom,

mijn hart wil ik U geven.

Lieflijk,    vriendlijk,

schoon en heerlijk,  zo be geerlijk,

mild in 't geven,

stralend, vorstelijk verheven. 



LBgz 157 : 1, 3 en 4

Gij schittert als een edelsteen,

mijn hart is vol van U alleen,

uw liefde doet mij leven.

Hoe groei ik in uw lichte schijn,

hoe bloei ik op daar ik mag zijn

een rank met U verweven.

Aan U    blijft nu

heel mijn leven    weggegeven,

om t'ontvangen

U, mijn liefde, mijn verlangen.



LBgz 157 : 1, 3 en 4

Hoe liefelijk is uw gelaat;

als Gij uw ogen op mij slaat,

dan doet de vreugd mij beven.

Gij Jezus, zijt zo trouw en goed;

uw woord en geest, uw vlees en bloed,

zij zijn mijn ziel, mijn leven.

Heer des    hemels

laat, getrouwe    mij aanschouwen

uw erbarmen.

Herder neem mij in uw armen.



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



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
Predikantsplaatsen

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

Collecte uitgang
Diaconie
Pax vredesweek

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. A. Slingerland, Klundert

Onze diensten zijn te volgen via kerknumansdorp.nl


