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Welkom en mededelingen



Stil gebed

De gemeente gaat (indien mogelijk) staan



Hemelhoog 229
(zo mogelijk staand)

Heilige Geest van God,

vul opnieuw mijn hart.

Vul mij opnieuw,

vul mij opnieuw.

Heilige Geest,

vul opnieuw mijn hart.

2 x



Votum en groet

Hierna gaat de gemeente weer zitten



Psalm 81 : 1 en 9

Jubelt God ter eer,

Hij is onze sterkte!

Juicht voor Isrels Heer,

stem en tegenstem

springen op voor Hem

die ons heil bewerkte.



Psalm 81 : 1 en 9

Leef uit mijn verbond.

Vraag van Mij vrijmoedig.

Open wijd uw mond.

Al wat u ontbreekt,

al waar gij om smeekt

geef Ik overvloedig.



Wetslezing



Psalm 25 : 2

Here, maak mij uwe wegen

door uw Woord en Geest bekend;

leer mij, hoe die zijn gelegen

en waarheen G'uw treden wendt;

leid mij in uw rechte leer,

laat mij trouw uw wet betrachten,

want Gij zijt mijn heil, o Heer,

'k blijf U al den dag verwachten.



Gebed om de opening 

van het Woord



Kindernevendienst



Schriftlezing
Lucas 11 : 9 – 13 (NBV)

9Daarom zeg ik jullie: vraag en er zal je gegeven 
worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal 
voor je worden opengedaan. 10Want wie vraagt 
ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt 
zal worden opengedaan. 11Welke vader onder 
jullie zou zijn kind, als het om een vis vraagt, in 
plaats van een vis een slang geven? 12Of een 
schorpioen, als het om een ei vraagt? 13Als jullie 
dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede 
gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader 
in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan 
wie hem erom vragen.’



Hemelhoog 228 : 1 en 3

Heer, ik hoor van rijke zegen,

die Gij uitstort keer op keer;

laat ook van die milde regen

dropp’len vallen op mij neer.

Ook op mij, ook op mij,

dropp’len vallen ook op mij.



Hemelhoog 228 : 1 en 3

Heil’ge Geest, wil niet voorbij gaan:

Gij geeft blinden d’ ogen weer!

Wil, o wil nu bij mij stilstaan.

Werk in mij met kracht, o Heer!

Ook in mij, ook in mij,

werk ook door uw kracht in mij!



Verkondiging



Psalm 73: 10



Psalm 73: 10



Kindernevendienst

De kinderen komen terug in de kerk



Dankgebed en voorbede



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:
Kerkdienst gemist / livestream

Diaconie:
Open Doors

Extra:
Onderhoud gebouwen

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



Psalm 123 : 1
(zo mogelijk staand)



Psalm 123 : 1
(zo mogelijk staand)



Zegen

met 3x gezongen Amen

Direct na deze dienst zijn 2 leden van het nazorgteam 
beschikbaar,  voorin de kerkzaal  

voor een luisterend oor en/of een gebed



Gezegende Zondag

In de dienst welke begint om 18.00 uur 

gaat voor:

Ds. J. van Walsum - Poortugaal

Onze diensten zijn te volgen via kerknumansdorp.nl


