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Welkom en mededelingen



Stil gebed

De gemeente gaat (indien mogelijk) staan



Psalm 9: 1, 3 en 5



Psalm 9: 1, 3 en 5



Psalm 9: 1, 3 en 5



Votum en groet

Hierna gaat de gemeente weer zitten



Hemelhoog 539: 1, 2 en 3

1 Hier in uw heiligdom,

dichtbij de troon,

vraagt uw aanwezigheid

ons stil te zijn.

Zo komen wij tot U,

Met heilig ontzag

als uw Geest ons trekt tot U.



Hemelhoog 539: 1, 2 en 3

2 Rein door uw zuiver bloed,

met zekerheid,

dat wij geborgen in

uw liefde zijn,

staan wij vrijmoedig hier

en antwoordt ons hart

op de roepstem van uw Geest.



Hemelhoog 539: 1, 2 en 3

3 Heer, ik wil horen

uw zachte stem.

Laat and're stemmen in

mij zwijgen.

Open mijn ogen, Heer,

opdat ik het licht,

van uw aangezicht zal zien.



Wetslezing



Psalm 119: 47

Hoe zie ik uit, HEER, naar uw heilig recht,

hoe staat uw woord van trouw 

mij steeds voor ogen.

Leer mij doorgronden wat Gij hebt gezegd,

wees Gij om mij genadiglijk bewogen.

Verleen mij inzicht, dat ik als uw knecht

uw wil versta, uw wijsheid kennen moge.



Gebed



Kindermoment



Kinderlied: Liefde, blijdschap, vrede



Kindernevendienst



Schriftlezing (NBV21)

Jeremia 12: 1 - 6 en 2 Korinthe 4: 7 - 15

1 ‘HEER, U staat altijd in uw recht als ik het tegen

U opneem. Toch vraag ik: hoe verantwoordt U

dat boosdoeners in voorspoed leven, en

trouwelozen rust genieten? 2 U hebt hen geplant,

ze schoten wortel, liepen uit en droegen vrucht.

Ze hebben de mond vol van U, maar dragen U

niet in het hart.



Schriftlezing (NBV21)

Jeremia 12: 1 - 6 en 2 Korinthe 4: 7 - 15

3 Maar mij kent U, HEER, U ziet mij, U

doorgrondt mijn hart: het is op U gericht. Sleep

die boosdoeners weg, voer ze als schapen naar

de slachtbank, zonder ze af om ze te laten

doden. 4 Hoe lang nog zal de aarde treuren, het

gewas op het land verdorren? Het vee en de

vogels komen om door de wandaden van haar

bewoners, die denken: Hij voorziet niet hoe ons 

einde zal zijn.’



Schriftlezing (NBV21)

Jeremia 12: 1 - 6 en 2 Korinthe 4: 7 - 15

5 ‘Als het je al zwaar valt snelle lopers bij te 

houden, kun je het dan tegen paarden

opnemen? Jij struikelt al op het vlakke land, wat

kun je dan beginnen in het struikgewas bij de

Jordaan? 6 Ook je broers en zussen, je hele

familie, zullen je laten vallen, ook zij zullen je

naschreeuwen. Vertrouw hen niet, al zijn ze nog

zo vriendelijk.    



Schriftlezing (NBV21)

Jeremia 12: 1 - 6 en 2 Korinthe 4: 7 - 15

7 Maar wij zijn slechts een aarden pot voor deze

schat; het moet duidelijk zijn dat onze

overweldigende kracht niet van onszelf komt,

maar van God.  8 We worden van alle kanten

belaagd, maar raken niet in het nauw. We

worden aan het twijfelen gebracht, maar raken

niet vertwijfeld. 9 We worden vervolgd, maar

worden niet in de steek gelaten. We worden

geveld, maar gaan niet te gronde. 



Schriftlezing (NBV21)

Jeremia 12: 1 - 6 en 2 Korinthe 4: 7 - 15

10 We dragen in ons bestaan altijd het sterven

van Jezus met ons mee, opdat ook het leven van

Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt.  
11 Voortdurend worden wij levenden omwille van

Jezus aan de dood prijsgegeven, opdat in ons

sterfelijke bestaan ook het leven van Jezus

zichtbaar wordt. 12 Zo is in ons de dood

werkzaam, en in u het leven. 
13 Er staat geschreven: ‘Ik bleef vertrouwen, 



Schriftlezing (NBV21)

Jeremia 12: 1 - 6 en 2 Korinthe 4: 7 - 15

daardoor kon ik spreken.’ In datzelfde vertrouwen

spreken ook wij, omdat we geloven  14 en weten

dat Hij die de Heer Jezus heeft opgewekt ook

ons, net als Jezus, zal opwekken, zodat wij

samen met u voor Hem zullen staan. 15 Dit alles

gebeurt dus omwille van u, zodat Gods goedheid, 

die zich door steeds meer mensen verbreidt, 

ook tot steeds meer dankzegging leidt,

tot eer van God.



Psalm 30: 3 en 4

3 Hoe zorgeloos had ik gedacht

dat ik, bevestigd door uw kracht,

o Here, boven elk gevaar

stond als een berg, onwankelbaar!

Maar nauwlijks hieldt Gij U verborgen,

of mij omringden schrik en zorgen.



Psalm 30: 3 en 4

4 Ik riep U aan in grote nood:

'Ach Heer, wat winst is in mijn dood?

Zal ik nog zingen tot uw lof,

als ik terneerlig, stof in stof?

Heer, hoor mij, zend mij uw bescherming!

Heer, red mij, toon mij uw ontferming!'



Verkondiging



Hemelhoog 420: 1, 2, 3 en 4



Hemelhoog 420: 1, 2, 3 en 4



Hemelhoog 420: 1, 2, 3 en 4



Hemelhoog 420: 1, 2, 3 en 4



Hemelhoog 420: 1, 2, 3 en 4



Hemelhoog 420: 1, 2, 3 en 4



Hemelhoog 420: 1, 2, 3 en 4



Hemelhoog 420: 1, 2, 3 en 4

2x



Kindernevendienst

De kinderen komen terug in de kerk



Bericht van overlijden



Dank- 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:
Eredienst en kerkmuziek

Diaconie:
Zending

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



Slotlied: Gezang 294: 1, 2, 4 en 6   
(zo mogelijk staand)

1 Laat komen, Heer, uw rijk,

uw koninklijke dag,

toon ons uw majesteit,

Messias, uw gezag!

2 Waar blijft het overlang

beloofde land van God,

waar liefd' en lofgezang

verdrijven leed en dood?



Slotlied: Gezang 294: 1, 2, 4 en 6   
(zo mogelijk staand)

4 Zal ooit een dag bestaan

dat oorlog, haat en nijd

voorgoed zijn weggedaan,

in deze wereldtijd?

6 Wij bidden, Heer, sta op

en kom in heerlijkheid!

Op U staat onze hoop

die onze Herder zijt!



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:

Dhr. J.W. Sterrenburg 

uit Hardinxveld-Giessendam

Onze diensten zijn te volgen via kerknumansdorp.nl


