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6 november 2022

Dankdag voor 

gewas en arbeid

Hervormde Gemeente Numansdorp



Welkom en mededelingen



Stil gebed

De gemeente gaat (indien mogelijk) staan



Gezang 390 : 1 en 3



Gezang 390 : 1 en 3



Gezang 390 : 1 en 3



Gezang 390 : 1 en 3



Bemoediging en groet

Hierna gaat de gemeente weer zitten



Intro



Psalm 145 : 2 en 5



Psalm 145 : 2 en 5



Psalm 145 : 2 en 5



Psalm 145 : 2 en 5



Gebed om dankbaarheid



Leefregel – Habakuk 3 : 17 – 19  (HSV)

17Al zal de vijgenboom niet in bloei staan
en er geen vrucht aan de wijnstok zijn,
al zal de opbrengst van de olijfboom 
tegenvallen en zullen de velden geen voedsel 
voortbrengen, al zal het kleinvee uit de kooi 
verdwenen zijn en er geen rund in de stallen 
over zijn – 18ik zal dan toch in de HEERE van 
vreugde opspringen, mij verheugen in de 
God van mijn heil. 19De HEERE Heere is mijn 
kracht, Hij maakt mijn voeten als die van de 
hinden, en Hij doet mij treden op mijn 
hoogten.



NLB 910 : 3 en 4

HHH



NLB 910 : 3 en 4

HHH



NLB 910 : 3 en 4

HHH



NLB 910 : 3 en 4

HHH



Gebed

Stilte om te danken





Luisterlied

‘Ik ben zo dankbaar’ 

(Christian Verwoerd)



Ik ben zo dankbaar

U liet de zon vanochtend opgaan

Iedere dag is een geschenk

Ik voel me rijk

Een Koningskind

Als ik aan Uw gaven denk

Hoe U mij altijd heeft bewaard 

En zoveel heeft gegeven

Ik heb nergens voor betaald

Dus alles is genade in het leven



Ik wil U danken op dit moment

Gewoon U bedanken voor wie U bent

Want U bent het waard Heer

Al mijn dank mijn lof mijn eer

Ik bied het U als offer aan

Wat U in liefde voor mij hebt gedaan

Leer mij te danken

weer te danken Here God



Kindermoment



HH 617A : 1 en 2

De zon komt op, maakt de morgen wakker;

mijn dag begint met een lied voor U.

Heer, wat er ook gebeurt

en wat mij mag overkomen,

laat mij nog zingen als de avond valt.

Refrein:

Loof de Heer, o mijn ziel.  O mijn ziel, 

prijs nu zijn heilige Naam.

Met meer passie dan ooit;  o mijn ziel, 

verheerlijk zijn heilige Naam.



HH 617A : 1 en 2

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.

Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.

Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;

tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Refrein:

Loof de Heer, o mijn ziel.  O mijn ziel, 

prijs nu zijn heilige Naam.

Met meer passie dan ooit;  o mijn ziel, 

verheerlijk zijn heilige Naam.



Kindernevendienst



Schriftlezing (HSV)

Filippenzen 4 : 10 – 23

Dank voor de ontvangen gaven
10En ik ben zeer verblijd geweest in de Heere 
dat uw denken aan mij eindelijk weer 
opgebloeid is; u hebt ook wel steeds aan mij 
gedacht, maar u hebt de gelegenheid niet 
gehad om het te tonen. 11Niet dat ik dit zeg 
vanwege gebrek, want ik heb geleerd 
tevreden te zijn in de omstandigheden waarin 
ik verkeer. 12En ik weet wat het is vernederd 
te worden, ik weet ook wat het is overvloed te 
hebben; in elk opzicht en in alles ben ik 
ingewijd, 



Schriftlezing (HSV)

Filippenzen 4 : 10 – 23

zowel in verzadigd te zijn als in honger te 
lijden, zowel in overvloed te hebben als in 
gebrek te lijden. 13Alle dingen kan ik aan 
door Christus, Die mij kracht geeft.
14Toch hebt u er goed aan gedaan dat u 
gedeeld hebt in mijn verdrukking.
15 En ook u, Filippenzen, weet dat in het begin 
van het Evangelie, toen ik uit Macedonië 
vertrok, geen enkele gemeente mijn 
deelgenoot werd in de rekening van uitgave 
en ontvangst, dan u alleen.



Schriftlezing (HSV)

Filippenzen 4 : 10 – 23

16Want ook in Thessalonica hebt u mij een-
en andermaal iets gestuurd voor wat ik nodig 
had.
17Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de 
vrucht die op uw rekening toeneemt.
18Maar ik heb alles ontvangen en ik heb 
overvloed; ik ben geheel voorzien, nu ik door 
middel van Epafroditus ontvangen heb wat 
door u gezonden was, als een aangename 
geur, een welgevallig offer, welbehaaglijk 
voor God.



Schriftlezing (HSV)

Filippenzen 4 : 10 – 23
19Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn 
rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, 
in heerlijkheid, door Christus Jezus.
20Onze God en Vader nu zij de heerlijkheid in 
alle eeuwigheid. Amen.
Groeten en zegenbede
21Groet elke heilige in Christus Jezus. U 
groeten de broeders die bij mij zijn.
22Al de heiligen groeten u en vooral die van 
het huis van de keizer zijn. 23De genade van 
onze Heere Jezus Christus zij met u allen. 
Amen.



Psalm 46 : 1

HHH



Psalm 46 : 1

HHH



Verkondiging

n.a.v.

Filippenzen 4 : 13

‘Alle dingen kan ik aan door Christus, 
Die mij kracht geeft.’

Thema

WAT HEEFT CHRISTUS MET 

TEVREDENHEID TE MAKEN ?



Gezang 90 : 1, 3, 10 en 11



Gezang 90 : 1, 3, 10 en 11



Gezang 90 : 1, 3, 10 en 11



Gezang 90 : 1, 3, 10 en 11



Gezang 90 : 1, 3, 10 en 11



Gezang 90 : 1, 3, 10 en 11



Gezang 90 : 1, 3, 10 en 11



Gezang 90 : 1, 3, 10 en 11



Kindernevendienst

De kinderen komen terug in de kerk



Berichten van overlijden



Danken / Stilte

en

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

Kerk:
1. Dankdag
2. Onderhoud gebouwen

Diaconie:
Tearfund

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





Slotlied: HH 561 : 1 en 2
(zo mogelijk staand)



Slotlied: HH 561 : 1 en 2
(zo mogelijk staand)



Slotlied: HH 561 : 1 en 2
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Slotlied: HH 561 : 1 en 2
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Slotlied: HH 561 : 1 en 2
(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 17.00 uur 

gaat voor:

Ds. D. van Vreeswijk

uit Rotterdam

Onze diensten zijn te volgen via kerknumansdorp.nl


