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Welkom en mededelingen



Stil gebed

De gemeente gaat (indien mogelijk) staan



Psalm 96: 1, 6 en 7

1 Zingt voor den Heer op nieuwe wijze,

zing aarde, zing zijn naam ten prijze,

boodschap zijn heil van dag tot dag,

wek bij de volken diep ontzag

voor 't wonder van zijn gunstbewijzen.



Psalm 96: 1, 6 en 7

6 In 't lied dat klinkt als Hij zal komen

zijn aard' en hemel opgenomen,

de zee herhaalt het duizendvoud

en door de stilte van het woud

weerklinkt het loflied van de bomen.



Psalm 96: 1, 6 en 7

7 Zo zal zijn koninkrijk beginnen.

De Rechter rijdt de wereld binnen,

Hij richt de aarde naar zijn recht,

het pleit der volken wordt beslecht.

Zijn trouw en waarheid overwinnen.



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 

uit Filippenzen 2: 1-11



Psalm 130: 3 en 4

3 Ik heb mijn hoop gevestigd 

op God den Heer die hoort.

Mijn hart, hoezeer onrustig, 

wacht zijn verlossend woord.

Nog meer dan in de nachten 

wachters het morgenlicht,

blijf ik, o Heer, verwachten 

uw lichtend aangezicht.



Psalm 130: 3 en 4

4 Gij al Gods bondgenoten, 

ziet naar zijn toekomst uit!

De Heer is vast besloten 

tot goedertierenheid!

Hoort aan de goede tijding: 

Hij geeft in zijn geduld

aan Israël bevrijding 

van onrecht en van schuld.



Gebed 

om de opening van het Woord 

en 

verlichting met de Heilige Geest



Kindermoment



Kinderlied: Mijn God is zo groot

Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig

Er is niets dat Hij niet kan doen (2x)



Kinderlied: Mijn God is zo groot

De bergen schiep Hij, rivieren erbij

De sterren die maakte Hij ook

Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig

Er is niets dat Hij niet kan doen



Kinderlied: Mijn God is zo groot

Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig

Er is niets dat Hij niet kan doen (2x)



Kinderlied: Mijn God is zo groot

Mijn Vader is Hij, Hij maakte mij blij

Hij zorgt voor jou en voor mij

Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig

Er is niets dat Hij niet kan doen



Kinderlied: Mijn God is zo groot

Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig

Er is niets dat Hij niet kan doen (2x)



Kinderlied: Mijn God is zo groot

Heb jij soms verdriet? ’t is God die het ziet

Hij legt zijn handen op jou

Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig

Er is niets dat Hij niet kan doen

Er is niets dat Hij niet kan doen



Kinderen gaan naar de 

kindernevendienst



Schriftlezing
Genesis 50: 22-26 (HSV)

22 Jozef bleef in Egypte wonen, hij en het huis

van zijn vader; Jozef leefde honderdtien jaar.
23 Jozef zag van Efraïm de derde generatie; ook

werden de zonen van Machir, de zoon van

Manasse, op de knieën van Jozef geboren. 24 En

Jozef zei tegen zijn broers: Ik ga sterven, maar

God zal zeker naar jullie omzien en jullie uit dit

land laten trekken naar het land dat Hij gezworen

heeft aan Abraham, Izak en Jakob.



Schriftlezing
Genesis 50: 22-26 (HSV)

25 En Jozef liet de zonen van Israël zweren: God

zal zeker naar jullie omzien en dan moeten jullie

mijn beenderen vanhier meenemen. 26 En Jozef

stierf toen hij honderdtien jaar oud was; ze

balsemden hem en men legde hem in een kist, in

Egypte.



Schriftlezing
Exodus 13: 17-20 (HSV)

17 Toen de farao het volk had laten gaan, is het

gebeurd dat God hen niet leidde langs de weg

door het land van de Filistijnen, hoewel dat korter

was. Want God zei: Anders zal het het volk

berouwen bij het zien van oorlog en wil het naar

Egypte terugkeren. 18 Daarom leidde God het

volk om, langs de weg door de woestijn naar de

Schelfzee. In slagorde trokken de Israëlieten uit

het land Egypte.



Schriftlezing
Exodus 13: 17-20 (HSV)

19 En Mozes nam de beenderen van Jozef met

zich mee, want die had de zonen van Israël

plechtig een eed laten zweren, en gezegd: God

zal zeker naar jullie omzien, en dan moeten jullie

mijn beenderen hiervandaan met jullie

meevoeren. 20 Zo braken zij op uit Sukkoth en

sloegen hun kamp op in Etham, aan de rand van

de woestijn.



Schriftlezing
Genesis 15: 13-18 (HSV)

13 Toen zei God tegen Abram: Weet wel dat uw

nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een

land dat niet van hen is; zij zullen hen dienen en

men zal hen vierhonderd jaar onderdrukken.
14 Maar ook zal Ik over het volk dat zij zullen

dienen, rechtspreken en daarna zullen zij met

veel bezittingen wegtrekken. 



Schriftlezing
Genesis 15: 13-18 (HSV)

15 Maar ú zult in vrede tot uw vaderen heengaan; 

U zult in goede ouderdom begraven worden. 16 De

vierde generatie zal hier terugkeren, want

de maat van de ongerechtigheid van de

Amorieten is tot nu toe niet vol.17 En het gebeurde

dat de zon onderging en het donker werd; en zie,

er was een rokende oven en een brandende

fakkel, die tussen die stukken doorging. 



Schriftlezing
Genesis 15: 13-18 (HSV)

18 Op die dag sloot de HEERE een verbond met

Abram, en zei: Aan uw nageslacht heb Ik dit land

gegeven,van de rivier van Egypte af tot aan de

grote rivier, de rivier de Eufraat.



Psalm 105: 6, 7 en 8

6 Hoe wonderbaarlijk zijn Gods wegen.

Toen Hij de deur sloot van de regen,

met hongersnood het land bezocht,

was Jozef reeds als slaaf verkocht

en in gevangenschap geraakt,

maar door Gods woorden vrijgemaakt.



Psalm 105: 6, 7 en 8

7 Egypte's koning, die bespeurde

dat al wat Jozef zei gebeurde,

bevrijdde hem, gaf heel zijn land

en heel zijn huis hem in de hand.

Rijksgroten zelfs vereerden hem,

en oudsten hoorden naar zijn stem.



Psalm 105: 6, 7 en 8

8 Zo kwamen Jakob en zijn zonen

als gasten in Egypte wonen.

God gaf hun bloei in 't vreemde land,

zij namen bijna d'overhand.

Doch niemand vreesde voor hun macht,

zolang men nog aan Jozef dacht.



Verkondiging

Leven en sterven met verwachting!



Hemelhoog 725: 1, 2 en 3

1 Ik kom met haast, roept Jezus' stem.

Hij heeft de dood verslagen.

Nu zal al wie gelooft in Hem

de kroon des levens dragen.

Wijk niet van Hem.

Hoor naar zijn stem.

Reeds wenken ons van boven

de scharen, die Hem loven.



Hemelhoog 725: 1, 2 en 3

2 Ik kom met haast, Ik kom! Houd vast

wat Ik u heb gegeven.

Er blijft op alle aardse last

een open deur ten leven.

Werp van u af

wat Ik niet gaf.

Blijf u standvastig scharen

bij wie mijn woord bewaren.



Hemelhoog 725: 1, 2 en 3

3 Ik kom met haast, houd wat gij hebt,

nog is de worstling gaande.

Ik ben 't uit wie gij krachten schept,

houd in de strijd u staande.

Zie op naar Mij:

Ik blijf nabij.

Ik houd u vast in 't lijden.

Niets zal u van Mij scheiden.



Kindernevendienst

De kinderen komen terug in de kerk



Bericht van overlijden



Dankzegging 

en 

Voorbeden

met herinnering aan de Watersnoodramp 1953



Psalm 62: 1

1 Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,

van Hem verwacht ik altijd weer

mijn heil, - op Hem toch kan ik bouwen.

Ik wankel niet, want Hij staat vast:

mijn toevlucht, als het water wast,

mijn rots, mijn enige vertrouwen.



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:
Verwarming Kerk en Voorhof

Diaconie:
De Besorhoeve
(zie weekbrief)

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



Gezang 126: 1, 2 en 3  (zo mogelijk staand)

1 Verwacht de komst des Heren,

o mens, bereid u voor:

reeds breekt in deze wereld

het licht des hemels door.

Nu komt de Vorst op aard,

die God zijn volk zou geven;

ons heil, ons eigen leven

vraagt toegang tot ons hart.



Gezang 126: 1, 2 en 3  (zo mogelijk staand)

2 Bereid dan voor zijn voeten

de weg die Hij zal gaan;

wilt gij uw Heer ontmoeten,

zo maak voor Hem ruim baan.

Hij komt, - bekeer u nu,

verhoog de dalen, effen

de hoogten die zich heffen

tussen uw Heer en u.



Gezang 126: 1, 2 en 3 (zo mogelijk staand)

3 Een hart dat wacht in ootmoed

is lieflijk voor de Heer,

maar op een hart vol hoogmoed

ziet Hij in gramschap neer.

Wie vraagt naar zijn gebod

en bidden blijft en waken,

in hem wil woning maken

het heil, de Zoon van God.



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. J.H. den Braber

met aansluitend een maaltijd 

en 

preekbespreking

Onze diensten zijn te volgen via kerknumansdorp.nl
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