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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;

• Draag een mondkapje bij verplaatsing;

• Zing ingetogen;

• Geen ontmoeting en koffie/thee drinken 

na afloop



Welkom en mededelingen



Stil gebed

De gemeente gaat (indien mogelijk) staan



Psalm 84: 1 en 2

Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,

het huis waar Gij uw naam en eer

hebt laten wonen bij de mensen.

Hoe brand ik van verlangen om

te komen in uw heiligdom.

Wat zou mijn hart nog liever wensen

dan dat het juichend U ontmoet

die leven zijt en leven doet.



Psalm 84: 1 en 2

Het heil dat uw altaar omgeeft

beschermt en koestert al wat leeft.

De mus, de zwaluw vindt een woning.

Haar jongen zijn in veiligheid.

Mij is een schuilplaats toebereid

in het paleis van U, mijn Koning.

Heil hen die toeven aan uw hof

en steeds zich wijden aan uw lof.



Bemoediging en groet

Hierna gaat de gemeente weer zitten



Psalm 84: 3

Welzalig die uit uw kracht leeft,

die naar uw tempel zich begeeft,

zijn hart wijst hem de rechte wegen.

Zij trekken op van overal

en, gaat het door het dorre dal,

dan valt op hen een milde regen.

Ja, in het hart van de woestijn

ontspringt een heldere fontein.



Lezing van de geboden



Psalm 119: 66

Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied,

geef dat ik eeuwig U mag toebehoren.

Onthoud mij uw getuigenissen niet.

Ik was een schaap en had de weg verloren.

Zoek, HEER, uw knecht. Ik hoor wat Gij gebiedt.

Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren.



Gebed



Moment voor de kinderen

Jezus is de goede Herder



Kindernevendienst

De kinderen gaan naar de kindernevendienst



Bijbellezing (NBV)   

Marcus 2: 1-12

1 Toen hij enkele dagen later terugkwam in 
Kafarnaüm, werd bekend dat hij weer thuis was.  
2 Er stroomden zo veel mensen toe dat er zelfs 
voor de deur geen plaats meer was, en hij 
verkondigde hun Gods boodschap. 3 Er werd 
ook een verlamde bij hem gebracht, die door 
vier mensen gedragen werd.  4 Omdat ze zich 
niet door de menigte konden wringen, haalden 
ze een stuk van het dak weg boven de plaats 
waar Jezus zat, 



Bijbellezing (NBV)   

Marcus 2: 1-12

en toen ze een opening hadden gemaakt, lieten 
ze de verlamde op zijn draagbed naar beneden 
zakken. 5 Bij het zien van hun geloof zei Jezus 
tegen de verlamde: ‘Vriend, uw zonden worden 
u vergeven.’ 6 Er zaten ook een paar 
schriftgeleerden tussen de mensen, en die 
dachten bij zichzelf:  7 Hoe durft hij dat te 
zeggen? Hij slaat godslasterlijke taal uit: alleen 
God kan immers zonden vergeven! 8 Jezus had 
meteen door wat ze dachten en dus zei hij: 



Bijbellezing (NBV)   

Marcus 2: 1-12

‘Waarom denkt u zoiets?  9 Wat is gemakkelijker, 
tegen een verlamde zeggen: 
“Uw zonden worden u vergeven” of: “Sta op, pak 
uw bed en loop”? 10 Ik zal u laten zien dat de 
Mensenzoon volmacht heeft om op aarde 
zonden te vergeven.’ Toen zei hij tegen de 
verlamde:  11 ‘Ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga 
naar huis.’ 12 Meteen stond hij op, pakte zijn bed 
en ging weg; allen die dit zagen, stonden 
versteld en loofden God. ‘Zoiets hebben we nog 
nooit gezien,’ zeiden ze.



Psalm 32: 1 en 2



Psalm 32: 1 en 2



Psalm 32: 1 en 2



Psalm 32: 1 en 2



Prediking



NLB 534: 1, 2, 3 en 4



NLB 534: 1, 2, 3 en 4



NLB 534: 1, 2, 3 en 4



NLB 534: 1, 2, 3 en 4



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
Verwarming kerk en Voorhof

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

Collecte uitgang
Diaconie
Mercy Ships

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



Dankgebed

Voorbede



Gezang 460: 1, 2 en 3 (zo mogelijk staand)

Loof de Koning, heel mijn wezen,

gij bestaat in zijn geduld,

want uw leven is genezen

en vergeven is uw schuld.

Loof de Koning, loof de Koning,

tot gij Hem ontmoeten zult.



Gezang 460: 1, 2 en 3 (zo mogelijk staand)

Looft Hem als uw vaadren deden,

eigent u zijn liefde toe,

want Hij bergt u in zijn vrede,

zegenend wordt Hij niet moe.

Looft uw Vader, looft uw Vader,

tot uw laatste adem toe.



Gezang 460: 1, 2 en 3 (zo mogelijk staand)

Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons,

Hij kent onze broze kracht.

Hij bewaart ons, Hij ontzet ons

van de boze en zijn macht.

Looft uw Heiland, looft uw Heiland,

die het licht is in de nacht.



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 17.00 uur 

gaat voor:

Ds. A. Christ uit Katwijk

Onze diensten zijn te volgen via kerknumansdorp.nl


