
Voorganger: 

Ds. T. Overbeeke,

Reeuwijk

Organist: 

Rens van Rossum

17 juli 2022

Hervormde Gemeente Numansdorp



Welkom en mededelingen



Psalm 19: 1 en 2

1 De hemel roemt den Heer, 

het firmament geeft eer

Hem, die 't heelal volbracht.

De dag spreekt tot de dag 

van wat zijn hand vermag,

de nacht meldt het de nacht.



Psalm 19: 1 en 2

Er is geen taal, geen woord,

toch wordt alom gehoord

een wijd verbreide mare.

Geen stem gaat van hen uit, 

maar overal verluidt

hetgeen zij openbaren.



Psalm 19: 1 en 2

2 God heeft de tent gemaakt, 

waarin de zon ontwaakt

fier als een bruidegom,

die blinkend van gewaad 

het bruidsvertrek verlaat

en licht verspreidt alom.



Psalm 19: 1 en 2

Zo, vrolijk als een held 

die tot de zege snelt,

roept hij de nieuwe morgen;

hij trekt zijn glanzend spoor 

de ganse hemel door:

zijn gloed laat niets verborgen.



Stil gebed

De gemeente gaat (indien mogelijk) staan



Votum en groet

Hierna gaat de gemeente weer zitten



Psalm 19: 3 en 4

3 Volmaakt is 's Heren wet, 

die ons verkwikt en redt,

waarbij de ziel herleeft.

Getrouw en gans gewis 

is Gods getuigenis,

dat dwazen wijsheid geeft.



Psalm 19: 3 en 4

Des Heren woord is goed, 

wie zijn bevelen doet,

zijn hart wordt opgetogen.

Recht is het woord van God 

en louter zijn gebod,

een licht voor onze ogen.



Psalm 19: 3 en 4

4 Des Heren vrees is rein, 

zo zal ik zeker zijn

van d'allerhoogste schat.

Al wat waarachtig is, 

bestendig en gewis,

is in zijn wet vervat.



Psalm 19: 3 en 4

Die wet is 't hoogste goed, 

meer kostelijk en zoet

dan 't edelst van de honing;

begeerlijker dan goud, 

blijft dit ons laatst behoud:

het woord van onze Koning.



Wetslezing



Psalm 19: 5 en 6

5 Zo helpt Gij, God, uw knecht, 

en houdt zijn paden recht

in 't spoor door U gewild.

Wie uw geboden acht, 

wie trouw uw wet betracht

beloont Gij ruim en mild.



Psalm 19: 5 en 6

Maar zonder U, o Heer, 

verdwaal ik altijd weer

op zelfgekozen wegen.

O, reinig metterdaad 

mij van 't verborgen kwaad,

en leid mij met uw zegen!



Psalm 19: 5 en 6

6 Als Gij uw knecht behoedt, 

o Heer, zal overmoed

niet heersen over mij.

Legt Gij mijn drift in toom, 

dan leef ik recht en vroom,

van grote zonden vrij.



Psalm 19: 5 en 6

Breng voor uw aangezicht 

mijn wens en woord in 't licht

door al mijn levensdagen.

Verlosser, zie mij aan, 

mijn Steenrots, doe mij staan

in uw groot welbehagen.



Gebed om de opening 

van het Woord 

en 

verlichting met de Heilige Geest



Kindernevendienst
voor de onderbouw



Schriftlezing
Markus 10: 13-34 (HSV)

13 En ze brachten kinderen bij Hem, opdat Hij hen zou

aanraken, maar de discipelen bestraften degenen die hen bij

Hem brachten. 14 Maar toen Jezus dat zag, nam Hij het hun

zeer kwalijk en zei tegen hen: Laat de kinderen bij Mij komen

en verhinder hen niet, want voor zodanigen is het Koninkrijk

van God. 15 Voorwaar, Ik zeg u: wie het Koninkrijk van God

niet ontvangt als een kind, zal het beslist niet binnengaan. 16

En Hij omarmde hen, legde de handen op hen en zegende

hen. 17 En toen Hij naar buiten ging om op weg te gaan,

snelde er iemand naar Hem toe, viel voor Hem op de knieën en

vroeg Hem: Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwige

leven te beërven? 18 En Jezus zei tegen hem: Waarom noemt

u Mij goed? Niemand is goed behalve Eén, namelijk God.



Schriftlezing
Markus 10: 13-34 (HSV)

19 U kent de geboden: U zult geen overspel plegen; u zult niet

doden; u zult niet stelen; u zult geen vals getuigenis afleggen;

u zult niemand benadelen; eer uw vader en uw moeder. 20

Maar hij antwoordde Hem: Meester, al deze dingen heb ik in

acht genomen van mijn jeugd af. 21 En Jezus keek hem aan

en had hem lief, en Hij zei tegen hem: Eén ding ontbreekt u:

ga heen, verkoop alles wat u hebt en geef het aan de armen en

u zult een schat hebben in de hemel; en kom dan, neem het

kruis op en volg Mij. 22 Maar hij werd treurig over dat woord en

ging bedroefd weg, want hij had veel bezittingen. 23 En terwijl

Hij rondkeek, zei Jezus tegen Zijn discipelen: Hoe moeilijk

kunnen zij die rijkdommen bezitten, het Koninkrijk van God

binnengaan!



Schriftlezing
Markus 10: 13-34 (HSV)

24 En de discipelen verbaasden zich over Zijn woorden. Maar

Jezus antwoordde opnieuw en zei tegen hen: Kinderen, hoe

moeilijk is het dat zij die op rijkdommen vertrouwen, het

Koninkrijk van God binnengaan! 25 Het is gemakkelijker dat

een kameel door het oog van een naald gaat, dan dat een rijke

het Koninkrijk van God binnengaat. 26 En zij stonden nog meer

versteld en zeiden tegen elkaar: Wie kan dan zalig worden?

27 Maar Jezus keek hen aan en zei: Bij de mensen is het

onmogelijk, maar niet bij God, want bij God zijn alle dingen

mogelijk. 28 En Petrus begon tegen Hem te zeggen: Zie, wij

hebben alles verlaten en zijn U gevolgd. 29 En Jezus

antwoordde: Voorwaar, Ik zeg u: er is niemand die huis of

broers of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of

akkers verlaten heeft omwille van Mij en om het Evangelie,



Schriftlezing
Markus 10: 13-34 (HSV)

30 of hij ontvangt honderdvoudig, nu in deze tijd, huizen en

broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers, met

vervolgingen, en in de wereld die komt, het eeuwige leven.

31 Maar veel eersten zullen de laatsten zijn, en veel laatsten

de eersten. 32 En zij waren onderweg en gingen naar

Jeruzalem en Jezus ging hen voor; en zij waren verbaasd en

terwijl zij Hem volgden, waren zij bevreesd. En toen Hij de

twaalf opnieuw bij Zich genomen had, begon Hij tegen hen te

zeggen wat Hem overkomen zou:33 Zie, wij gaan op naar

Jeruzalem en de Zoon des mensen zal aan de overpriesters en

de schriftgeleerden overgeleverd worden, en zij zullen Hem ter

dood veroordelen en Hem aan de heidenen overleveren. 34 En

zij zullen Hem bespotten en Hem geselen en Hem bespuwen

en Hem doden; en op de derde dag zal Hij weer opstaan.



NLB 912: 1, 2 en 5 

1 Neem mijn leven, laat het, Heer,

toegewijd zijn aan uw eer.

Maak mijn uren en mijn tijd

tot uw lof en dienst bereid.

2 Neem mijn handen, maak ze sterk,

trouw en vaardig tot uw werk.

Maak dat ik mijn voeten zet

op de wegen van uw wet.



NLB 912: 1, 2 en 5 

5 Neem mijn wil en maak hem vrij,

dat hij U geheiligd zij.

Maak mijn hart tot uwe troon,

dat uw Heilge Geest er woon'.



Verkondiging

n.a.v. Markus 10 vers 21
En Jezus keek hem aan en had hem lief, en Hij zei tegen hem:  

Eén ding ontbreekt u: ga heen, verkoop alles wat u hebt en geef 

het aan de armen en u zult een schat hebben in de hemel; en 

kom dan, neem het kruis op en volg Mij

Thema:

Ga … verkoop… geef …kom…neem…volg



Gezang 350: 1, 2, 3 en 4

1 God, die leven

hebt gegeven

in der aarde schoot,

alle vrucht der velden

moeten w'U vergelden, -

dank voor 't daaglijks brood.



Gezang 350: 1, 2, 3 en 4

2 Niet voor schuren,

die niet duren,

gaaft Gij vruchtbaarheid,

maar opdat op aarde,

in uw goede gaarde,

niemand honger lijdt.



Gezang 350: 1, 2, 3 en 4

3 Maar wij rijken,

ach, wij blijken

hard en onverstoord.

Open onze oren,

Heer, opdat wij horen

't roepen aan de poort.



Gezang 350: 1, 2, 3 en 4

4 Wil dan geven,

dat ons leven

zelf ook vruchtbaar zij.

Laat in goede daden

't werk van uw genade

opgaan, sterk en vrij.



Kindernevendienst

De kinderen komen terug in de kerk



Dankgebed en voorbeden



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:
Licenties kerkmuziek

Diaconie:
Wycliff

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



Psalm 86: 4 (zo mogelijk staand)

4 Leer mij naar uw wil te handlen,

laat mij in uw waarheid wandlen.

Voeg geheel mijn hart tezaam

tot de vrees van uwen naam.

Heer mijn God, ik zal U loven,

heffen 't ganse hart naar boven.

Ja, uw naam en majesteit

loof ik tot in eeuwigheid.



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. D. Siebelink,

Reeuwijk

Onze diensten zijn te volgen via kerknumansdorp.nl


