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Muziek door de Kerkband



Opwekking 836

Geen pen kan ooit beschrijven

Hoe liefdevol U bent

Heel-Uw wezen is doordrenkt

Met goedheid ongekend

In U is geen duister te vinden



Opwekking 836

Refrein:

U bent door en door goed

U bent in en in liefde

Tot het einde aan toe

Zal Uw trouw mij omringen

U bent door en door goed

U bent in en in liefde

Tot het einde aan toe

Zal mijn hart zingen

U bent door en door goed



Opwekking 836

Geen lied dekt ooit de lading

Van Wie U bent voor mij

Uw hart vol vriendelijkheid

Maakt dat mijn ziel beleidt:

U alleen verdient al mijn aanbidding



Opwekking 836

Refrein:

U bent door en door goed

U bent in en in liefde

Tot het einde aan toe

Zal Uw trouw mij omringen

U bent door en door goed

U bent in en in liefde

Tot het einde aan toe

Zal mijn hart zingen

U bent door en door goed



Opwekking 836

Bridge:

Als ik hoog op de bergtop sta

U-mij-met zegen overlaadt:

Ik hef mijn handen omhoog en ik verhef mijn stem

Ook wanneer ik U niet begrijp

En de pijn overweldigt mij

Ik hef mijn handen omhoog en ik verhef mijn stem 

(Oh ik verhef mijn stem)



Opwekking 836

Refrein 2x:

U bent door en door goed

U bent in en in liefde

Tot het einde aan toe

Zal Uw trouw mij omringen

U bent door en door goed

U bent in en in liefde

Tot het einde aan toe

Zal mijn hart zingen

U bent door en door goed



Opwekking 481

Voorzang: Ik aanbid U

Gemeente: ik aanbid U

Voorzang: Met heel mijn hart 

Gemeente: met heel mijn hart

Voorzang: Ik verhoog U 

Gemeente: ik verhoog U

Voorzang: Met al mijn kracht 

Gemeente: al mijn kracht.



Opwekking 481

Voorzang: Heer, ik zoek U

Gemeente: Heer, ik zoek U

Voorzang: Wil zijn waar U bent 

Gemeente: wil zijn waar U bent

Voorzang: Heer, ik volg U

Gemeente: Heer, ik volg U

Voorzang: Wil gaan waar U zendt

Gemeente: waar U zendt.



Opwekking 481

Refrein:

Heer, ik geef U mijn aanbidding,

Heer, ik geef U al mijn dank en eer.

U alleen wil ik aanbidden,

U alleen komt toe mijn dank en eer.



Opwekking 481

Voorzang: Heer, ik dien U

Gemeente: Heer, ik dien U

Voorzang: En buig voor U neer 

Gemeente: en buig voor U neer

Voorzang: Geef mijn leven

Gemeente: geef mijn leven

Voorzang: Want U bent mijn Heer

Gemeente: U bent Heer.



Opwekking 481

Voorzang: Ik vertrouw U

Gemeente: ik vertrouw U

Voorzang: Vader en Zoon

Gemeente: Vader en Zoon

Voorzang: Hef mijn ogen

Gemeente: hef mijn ogen

Voorzang: Op naar Uw troon

Gemeente: naar Uw troon.



Opwekking 481

Refrein 2x:

Heer, ik geef U mijn aanbidding,

Heer, ik geef U al mijn dank en eer.

U alleen wil ik aanbidden,

U alleen komt toe mijn dank en eer.



Voldoende voor vandaag

Er zullen stormen zijn

Die niet wijken van mijn weg

Beproevingen en strijd

Waar mijn geloof door wordt getest

Maar wat ik weet over Uw goedheid

Uw genade die mij draagt

Zij gaan door voor eeuwig

En zijn voldoende voor vandaag



Voldoende voor vandaag

Als ik mij druk maak over morgen

Word ik niet overmand

De lasten die ik meedroeg

Mag ik leggen in Uw hand

Maar wat ik weet over Uw goedheid

Uw genade die mij draagt

Zij gaan door voor eeuwig

En zijn voldoende voor vandaag



Voldoende voor vandaag

Halleluja

Halleluja

Halleluja

Is voldoende voor vandaag

Halleluja

Halleluja

Halleluja

Is voldoende voor vandaag



Voldoende voor vandaag

Halleluja

Halleluja

Halleluja

Is voldoende voor vandaag

Halleluja

Halleluja

Halleluja

Is voldoende voor vandaag



Voldoende voor vandaag

Eens zal ik U zien Heer

Mijn geloof is dan mijn zicht

Als mijn lijden van vandaag

Mijlenver achter mij ligt

Ik zal dan leven in Uw goedheid

Uw genade die mij draagt

Zij gaan door voor eeuwig

Zij gaan door voor eeuwig

Zij gaan door voor eeuwig

Alle glorie voor Uw naam



Voldoende voor vandaag

Halleluja

Halleluja

Halleluja

Is voldoende voor vandaag

Halleluja

Halleluja

Halleluja

Is voldoende voor vandaag



Voldoende voor vandaag

Halleluja

Halleluja

Halleluja

Is voldoende voor vandaag



Welkom en mededelingen



Stil gebed

De gemeente gaat (indien mogelijk) staan



Opwekking 573

We zijn hier bij elkaar

om de Koning te ontmoeten. 

We zijn hier bij elkaar 

om te eren onze Heer. 

We zijn hier bij elkaar 

om te vieren dat Hij goed is. 

En wij prijzen en aanbidden Hem, 

Jezus, onze Heer! 



Opwekking 573

Heer, U bent welkom, welkom, 

U bent welkom, grote koning. 

Wij heffen onze handen op 

naar de God van alle eeuwen. 

Heer, U bent welkom, welkom, 

U bent welkom Zoon van God

Wij richten heel ons hart op U; 

U bent welkom in ons midden



Opwekking 573

We zijn hier bij elkaar

om de Koning te ontmoeten. 

We zijn hier bij elkaar 

om te eren onze Heer. 

We zijn hier bij elkaar 

om te vieren dat Hij goed is. 

En wij prijzen en aanbidden Hem, 

Jezus, onze Heer! 



Opwekking 573

Heer, U bent welkom, welkom, 

U bent welkom, grote koning. 

Wij heffen onze handen op 

naar de God van alle eeuwen. 

Heer, U bent welkom, welkom, 

U bent welkom Zoon van God

Wij richten heel ons hart op U; 

U bent welkom in ons midden



Opwekking 573

Heer, U bent welkom, welkom, 

U bent welkom, grote koning. 

Wij heffen onze handen op 

naar de God van alle eeuwen. 

Heer, U bent welkom, welkom, 

U bent welkom Zoon van God

Wij richten heel ons hart op U; 

U bent welkom in ons midden (4x)



Votum en groet

Hierna gaat de gemeente weer zitten



Psalm 4: 1







Wetslezing



Opwekking 720

1 In de naam van de Vader,

in de naam van de Zoon,

in de naam van de Geest voor Uw troon,

zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam.

U geeft ons genade, U roepen wij aan.

2x



Opwekking 720

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt

eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt

en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee.

Heel de wereld ziet het:

Refrein:

God maakt vrij, God maakt vrij

in die hoop leven wij.



Opwekking 720

2 In de naam van de Vader,

in de naam van de Zoon,

in de naam van de Geest voor Uw troon,

zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam.

U geeft ons genade, U roepen wij aan.



Opwekking 720

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt

eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt

en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee.

Heel de wereld ziet het:

Refrein:

God maakt vrij, God maakt vrij

in die hoop leven wij.

Ons verdriet wordt een lied.

God maakt vrij, God maakt vrij



Opwekking 720

3 Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt

eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt

en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee.

Heel de wereld ziet het, ja de wereld ziet het:



Opwekking 720

Refrein:

God maakt vrij, God maakt vrij

in die hoop leven wij.

Ons verdriet wordt een lied.

God maakt vrij, God maakt vrij

God maakt vrij, God maakt vrij

God maakt vrij, God maakt vrij.



Gebed



Moment voor de kinderen



HH 534 Kinderlied

1 Soms dan hoor je mensen zeggen:

'Wat heeft bidden nu voor zin?'

Denk je dat God naar je luistert,

daar geloof je toch niet in?

Daar geloof je toch niet in!



HH 534 Kinderlied

2 Maar gelukkig mag ik weten,

als ik echt en heel oprecht

met de Here God ga praten,

luistert Hij naar wat ik zeg,

luistert Hij naar wat ik zeg.



HH 534 Kinderlied

In de bijbel staat geschreven,

dat de Heer aan ons wil geven

al het goede van zijn koninkrijk.

Hij wil als een vader zorgen.

Ied're avond, ied're morgen

staat Hij met zijn liefde voor ons klaar.



HH 534 Kinderlied

En daarom bidden wij, vragen wij,

bidden wij in de naam van Jezus.

Bidden wij, vragen wij,

bidden wij in de naam van Jezus de Heer.



HH 534 Kinderlied

1 Soms dan hoor je mensen zeggen:

'Wat heeft bidden nu voor zin?'

Denk je dat God naar je luistert,

daar geloof je toch niet in?

Daar geloof je toch niet in!



HH 534 Kinderlied

2 Maar gelukkig mag ik weten,

als ik echt en heel oprecht

met de Here God ga praten,

luistert Hij naar wat ik zeg,

luistert Hij naar wat ik zeg.



HH 534 Kinderlied

In de bijbel staat geschreven,

dat de Heer aan ons wil geven

al het goede van zijn koninkrijk.

Hij wil als een vader zorgen.

Ied're avond, ied're morgen

staat Hij met zijn liefde voor ons klaar.



HH 534 Kinderlied

En daarom bidden wij, vragen wij,

bidden wij in de naam van Jezus.

En daarom bidden wij, vragen wij,

bidden wij in de naam van Jezus.

En daarom bidden wij, vragen wij,

bidden wij in de naam van Jezus.

Bidden wij, vragen wij,

bidden wij in de naam van Jezus de Heer.



Kindernevendienst

De kinderen gaan naar de kindernevendienst



Schriftlezing (NBV21)   

Johannes 21: 20-25

20 Toen Petrus zich omdraaide zag hij dat de 
leerling van wie Jezus veel hield hen volgde – de 
leerling die zich tijdens de maaltijd naar Jezus 
toegebogen had om te vragen wie het was die 
Hem zou uitleveren. 21 Toen Petrus hem zag 
vroeg hij Jezus: ‘En wat gebeurt er met hem, 
Heer?’ 22 Maar Jezus antwoordde: ‘Wanneer Ik 
wil dat hij in leven blijft totdat Ik kom, is dat niet 
jouw zaak. Jij moet Mij volgen.’ 23 Op grond van 
deze uitspraak hebben sommige broeders en 
zusters gedacht dat deze leerling 



Schriftlezing (NBV21)   

Johannes 21: 20-25

niet zou sterven, maar Jezus had niet gezegd: 
‘Hij zal niet sterven,’ maar: ‘Wanneer Ik wil dat hij 
in leven blijft totdat Ik kom, is dat niet jouw 
zaak.’24 Het is deze leerling die over dit alles 
getuigenis aflegt, en het ook heeft 
opgeschreven. Wij weten dat zijn getuigenis 
betrouwbaar is. 25 Jezus heeft nog veel meer 
gedaan: als al zijn daden, een voor een, 
opgeschreven zouden worden, zou de wereld, 
denk ik, te klein zijn voor de boeken die dan 
geschreven moesten worden.



Gezang 329: 1, 2 en 3



Gezang 329: 1, 2 en 3



Gezang 329: 1, 2 en 3



Gezang 329: 1, 2 en 3



Gezang 329: 1, 2 en 3



Gezang 329: 1, 2 en 3



Verkondiging



Opwekking 774











4x:



4x:



4x:



4x:





2x:





Kindernevendienst

De kinderen komen terug in de kerk



Danken

Voorbede

Stil gebed



Opwekking 436: Onze Vader

1 Onze Vader in de hemel,

heilig is uw Naam. 

Laat uw Koninkrijk spoedig komen.

Laat uw wil worden gedaan

in de hemel, zo ook hier op aard’;

2x



Opwekking 436: Onze Vader

want van U is het Koninkrijk,

de kracht en de heerlijkheid,

tot in eeuwigheid;

want van U is het Koninkrijk,

de kracht en de heerlijkheid,

tot in eeuwigheid.



Opwekking 436: Onze Vader

2 Onze Vader in de hemel,

geef ons daag’lijks brood.

En vergeef ons onze schulden,

gelijk ook wij dat doen:

Hun vergeven die ons iets schuldig zijn; 



Opwekking 436: Onze Vader

want van U is het Koninkrijk,

de kracht en de heerlijkheid,

tot in eeuwigheid;

want van U is het Koninkrijk,

de kracht en de heerlijkheid,

tot in eeuwigheid.



Opwekking 436: Onze Vader

3 En leidt ons niet in verzoeking,

maar verlos ons van het kwaad.

want van U is het Koninkrijk,

de kracht en de heerlijkheid

tot in eeuwigheid;

want van U is het Koninkrijk,

de kracht en de heerlijkheid

tot in eeuwigheid

Amen. Amen.



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

Kerk
Kerktelefoon

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

Diaconie
Hulp voor helden

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



Psalm 68 vers 10 Oude berijming
(zo mogelijk staand)

Geloofd zij God met diepst ontzag!

Hij overlaadt ons dag aan dag

met zijne gunstbewijzen.

Die God is onze zaligheid;

wie zou die hoogste majesteit

dan niet met eerbied prijzen?



Psalm 68 vers 10 Oude berijming
(zo mogelijk staand)

Die God is ons een God van heil

Hij schenkt uit goedheid zonder peil

ons 't eeuwig, zalig leven.

Hij kan en wil en zal in nood

zelfs bij het naadren van de dood,

volkomen uitkomst geven.



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. C. Cluistra uit Capelle aan den IJssel

Onze diensten zijn te volgen via kerknumansdorp.nl


