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Welkom en mededelingen



Stil gebed

De gemeente gaat (indien mogelijk) staan



Psalm 147: 1 en 4



Psalm 147: 1 en 4



Psalm 147: 1 en 4

Voor God is alle kracht van paarden

en macht van mensen zonder waarde.

Het snoeven van wie wapens dragen

is niet aan 's HEREN welbehagen.

Zijn welbehagen zal slechts wezen

met allen die Hem needrig vrezen,

die met hun harten voor Hem open

op zijn genade en liefde hopen.



Bemoediging en groet

Hierna gaat de gemeente weer zitten



Gezang 349: 1 en 2



Gezang 349: 1 en 2



Gezang 349: 1 en 2



Gezang 349: 1 en 2



Liefdegebod
1 Johannes 3: 18-24 (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. 20 En zelfs als ons hart ons 
aanklaagt: God is groter dan ons hart, hij weet 
alles. 21 Geliefde broeders en zusters, als ons 
hart ons niet aanklaagt, kunnen we ons vol 
vertrouwen tot God wenden 



Liefdegebod
1 Johannes 3: 18-24 (NBV)

22 en ontvangen we van hem wat we maar 
vragen, omdat we ons aan zijn geboden houden 
en doen wat hij wil. 23 Dit is zijn gebod: dat we 
geloven in de naam van zijn Zoon Jezus 
Christus en elkaar liefhebben, zoals hij ons heeft 
opgedragen. 24 Wie zich aan zijn geboden houdt 
blijft in God, en God blijft in hem. Dat hij in ons 
blijft, weten we door de Geest die hij ons heeft 
gegeven.



Gezang 285: 4

Geef vrede, Heer, geef vrede,

bekeer ons felle hart.

Deel ons uw liefde mede,

die onze boosheid tart,

die onze mond leert spreken

en onze handen leidt.

Maak ons een levend teken:

uw vrede wint de strijd!



Gebed bij de opening van 

het Woord en de verlichting 

met de heilige Geest



Moment voor de kinderen



Kindernevendienst

De kinderen gaan naar de kindernevendienst



Schriftlezing (NBV)   

Johannes 6: 1-13 en 32-40

1 Daarna ging Jezus naar de overkant van het 
Meer van Galilea (ook wel het Meer van Tiberias 
genoemd). 2 Een grote menigte mensen volgde 
hem, omdat ze gezien hadden welke 
wondertekenen hij bij zieken deed. 3 Jezus ging 
de berg op, en ging daar met zijn leerlingen 
zitten. 4 Het was kort voor het Joodse 
pesachfeest. 5 Toen Jezus om zich heen keek en 
zag dat die menigte naar hem toe kwam, vroeg 
hij aan Filippus: ‘Waar kunnen we brood kopen 
om deze mensen te eten te geven?’ 



Schriftlezing (NBV)   

Johannes 6: 1-13 en 32-40

6 Hij vroeg dat om Filippus op de proef te stellen, 
want zelf wist hij al wat hij zou gaan doen. 
7 Filippus antwoordde: ‘Zelfs tweehonderd 
denarie zou niet voldoende zijn om iedereen een 
klein stukje brood te geven.’ 8 Een van de 
leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, 
zei: 9 ‘Er is hier wel een jongen met vijf 
gerstebroden en twee vissen – maar wat hebben 
we daaraan voor zo veel mensen?’ 10 Jezus zei: 
‘Laat iedereen gaan zitten.’ Er was daar veel 
gras, en ze gingen zitten; 



Schriftlezing (NBV)   

Johannes 6: 1-13 en 32-40

er waren ongeveer vijfduizend mannen. 11 Jezus 
nam de broden, sprak het dankgebed uit en 
verdeelde het brood onder de mensen die er 
zaten. Hij gaf hun ook vis, zo veel als ze wilden. 
12 Toen iedereen volop gegeten had zei hij tegen 
zijn leerlingen: ‘Verzamel nu de overgebleven 
stukken brood, zodat er niets verloren gaat.’ 
13 Dat deden ze en ze vulden twaalf manden met 
wat overgebleven was van de vijf gerstebroden 
die men had gegeten. 



Schriftlezing (NBV)   

Johannes 6: 1-13 en 32-40

32 Maar Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niet 
Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, 
maar mijn Vader; hij geeft u het ware brood uit de 
hemel. 33 Het brood van God is het brood dat 
neerdaalt uit de hemel en dat leven geeft aan de 
wereld.’ 34 ‘Geef ons altijd dat brood, Heer!’ zeiden 
ze toen. 35 ‘Ik ben het brood dat leven geeft,’ zei 
Jezus. ‘Wie bij mij komt zal geen honger meer 
hebben, en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst 
hebben. 36 Maar ik heb u al gezegd dat u niet 
gelooft, ook al hebt u me gezien. 



Schriftlezing (NBV)   

Johannes 6: 1-13 en 32-40

37 Iedereen die de Vader mij geeft zal bij mij 
komen, en wie bij mij komt zal ik niet wegsturen, 
38 want ik ben niet uit de hemel neergedaald om 
te doen wat ik wil, maar om te doen wat hij wil die 
mij gezonden heeft. 39 Dit is de wil van hem die 
mij gezonden heeft: dat ik niemand van wie hij mij 
gegeven heeft verloren laat gaan, maar dat ik hen 
allen laat opstaan op de laatste dag. 40 Dit wil 
mijn Vader: dat iedereen die de Zoon ziet en in 
hem gelooft, eeuwig leven heeft, en dat ik hen op 
de laatste dag uit de dood zal opwekken.’



Psalm 105: 13, 14 en 15

Toen kwam de grote nacht der nachten,

verschrikking voor wie God verachtten.

Egypte's koning zag ontsteld

zijn eerstelingen neergeveld.

De doodsheraut ging door het land,

maar God hield Israël in stand.



Psalm 105: 13, 14 en 15

Gods volk trok uit langs effen paden,

met zilver en met goud beladen.

De rijen door weerklonk hun lied.

Wie God vertrouwt, die struikelt niet.

Bekomen van verslagenheid

was zelfs Egypte's volk verblijd.



Psalm 105: 13, 14 en 15

God gaf een wolk die hen geleidde,

een vuur in 't duister aan hun zijde.

Zo trokken zij in vrede voort,

en steeds heeft God hun wens verhoord.

Hij zond hun kwakkels in de nood,

en uit de hemel hemels brood.



Verkondiging
n.a.v. Johannes 6: 35a

‘Ik ben het brood dat leven geeft’

De rekening van het brood



HH 343: 1



HH 343



HH 343: 2



HH 343



HH 343: 3



HH 343: 4



HH 343: 5



HH 343



HH 343: 6



HH 343



Kindernevendienst

De kinderen komen terug in de kerk



Bericht van overlijden



Dankgebed

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
Onderhoud orgel

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

Collecte uitgang
Diaconie
Oekraïne

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 686: 1, 2 en 3 (zo mogelijk staand)



HH 686: 1, 2 en 3 (zo mogelijk staand)



HH 686: 1, 2 en 3 (zo mogelijk staand)

Laat mij zijn een Godsgetuige,

sprekend van U meer en meer.

Leid mij steeds door uwe liefde,

groeiend naar uw beeld, o Heer.

Brood des Levens, brood des hemels,

voed mij dat ik groei naar U.

Voed mij dat ik groei naar U.



HH 686: 1, 2 en 3 (zo mogelijk staand)

Laat door mij uw levend water

vloeien als een klare stroom.

O, Heer Jezus, ’t wordt steeds later 

dat uw Geest over allen koom’.

Machtig Heiland, mijn Verlosser,

kom, Heer Jezus, in Uw kracht.

Kom, Heer Jezus, in Uw kracht.



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. D.C. Groenendijk uit Zuid-Beijerland

Onze diensten zijn te volgen via kerknumansdorp.nl


