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Welkom en mededelingen



Stil gebed

De gemeente gaat (indien mogelijk) staan



Psalm 115 : 1 en 3 (staande)

1 Niet ons, o HEER, niet ons zij eer gewijd,

doch uw voortdurende aanwezigheid,

uw trouw en uw genade.

Waar is uw God? tart ons het heidendom.

Hij onze God, gaat in zijn heiligdom

slechts met zichzelf te rade.



Psalm 115 : 1 en 3 (staande)

3 Wie in die goden zijn behagen vindt

en wie ze maakt, 

wordt even doof en blind

als deze dode dingen.

Maar wij, wij hebben onze God die leeft,

die spreekt en hoort 

en die het leven geeft

aan alle stervelingen.



Votum en groet

Hierna gaat de gemeente weer zitten



Hemelhoog 479 : 1 en 3

1 
Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta

Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt

Uw woord is het pad de weg waarop ik ga

Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta

Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij

Heer, ik bid U, blijf mij nabij



Hemelhoog 479 : 1 en 3

3 
Heer, U bent mijn kracht, 

de rots waarop ik bouw

Heer, U bent mijn waarheid, 

de vrede van mijn hart

En niets in dit leven zal ons scheiden Heer

Zo weet ik mij veilig, 

want uw hand laat mij nooit los

Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd

En in uw vergeving leef ik nu



Schuldbelijdenis en 

genadeverkondiging



Gezang 182 : 1 en 2

3 Jezus, leven van ons leven,

Jezus, dood van onze dood,

Gij hebt U voor ons gegeven,

Gij neemt op U angst en nood,

Gij moet sterven aan uw lijden

om ons leven te bevrijden.

Duizend, duizendmaal, o Heer,

zij U daarvoor dank en eer.



Gezang 182 : 1 en 2

2 Gij die alles hebt gedragen

al de haat en al de hoon,

die beschimpt wordt en geslagen,

Gij rechtvaardig, Gij Gods Zoon,

als de minste mens gebonden,

aangeklaagd om onze zonde.

Duizend, duizendmaal, o Heer,

zij U daarvoor dank en eer.



Gebed



Kindernevendienst

Moment met de kinderen

















Kindernevendienst

De kinderen gaan naar de kindernevendienst



Schriftlezing
Mattheus 16: 13-28 (NBV21)

13 Toen Jezus in het gebied van Caesarea Filippi
kwam, vroeg Hij zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de 
mensen dat de Mensenzoon is?’ 14 Ze 
antwoordden: ‘Sommigen zeggen Johannes de 
Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of 
een van de andere profeten.’ 15 Toen vroeg Hij 
hun: ‘En jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?’ 16 ‘U 
bent de messias, de Zoon van de levende God,’ 
antwoordde Simon Petrus. 17 Daarop zei Jezus 
tegen hem: ‘Gelukkig ben je, Simon Barjona, want 
dit is je niet door mensen van vlees en bloed 
geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. 



Schriftlezing
Mattheus 16: 13-28 (NBV21)

18 En Ik zeg je: jij bent Petrus, en op die rots zal Ik 
mijn kerk bouwen; de poorten van het dodenrijk 
zullen haar niet overweldigen. 19 Ik zal je de 
sleutels van het koninkrijk van de hemel geven; 
alles wat je op aarde bindend verklaart zal ook in 
de hemel bindend zijn, en alles wat je op aarde 
ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn.’ 20

Daarop verbood Hij de leerlingen ook maar tegen 
iemand te zeggen dat Hij de messias was. 21

Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk 
te maken dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en 
veel zou moeten lijden door toedoen van de 
oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden, 



Schriftlezing
Mattheus 16: 13-28 (NBV21)

en dat Hij gedood zou worden, maar op de derde 
dag uit de dood zou worden opgewekt. 22 Petrus 
nam Hem terzijde en begon Hem fel terecht te 
wijzen: ‘God verhoede het, Heer! Dat zal U zeker 
niet gebeuren!’ 23 Maar Jezus keerde hem de rug 
toe met de woorden: ‘Ga terug, Satan, achter Mij! 
Je bent een valstrik voor Me. Je denkt niet aan 
wat God wil, maar alleen aan wat mensen willen.’ 
24 Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Wie 
achter Mij aan wil komen, moet zichzelf 
verloochenen, zijn kruis op zich nemen en Mij 
volgen. 



Schriftlezing
Mattheus 16: 13-28 (NBV21)

25 Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het 
verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van 
Mij, zal het behouden. 26 Wat heeft een mens 
eraan de hele wereld te winnen als dat ten koste 
gaat van zijn leven? Wat kan hij geven in ruil voor 
zijn leven? 27 Wanneer de Mensenzoon komt, in 
gezelschap van zijn engelen en bekleed met de 
stralende luister van zijn Vader, dan zal Hij 
iedereen naar zijn daden belonen. 28 Ik verzeker 
jullie: sommige van de hier aanwezigen zullen de 
dood niet ervaren voordat ze de Mensenzoon en 
zijn koninklijke heerschappij hebben zien komen.’



Psalm 75 : 1, 3 en 4

1 U alleen, U loven wij,

U loven wij, onze Heer,

want uw naam zo rijk van eer

is tot onze vreugd nabij.

Men vertelt in heel het land

al de wondren van uw hand.



Psalm 75 : 1, 3 en 4

3 Allen die hoogmoedig zijt,

en onrecht pleegt, toomt u in.

Gij die goddeloos van zin

heft de hoorn der ijdelheid,

spreekt niet met zo hoge hals,

al uw praal is voos en vals.



Psalm 75 : 1, 3 en 4

4 Of gij oost- of westwaarts ziet,

om hulp zoekt in de woestijn,

alle grootheid is slechts schijn:

God is Rechter die gebiedt.

Hij verhoogt en Hij slaat neer

naar zijn recht, Hij is de Heer.



Verkondiging



Hemelhoog 365 : 1, 2 en 3

1 Welk een vriend is onze Jezus, 

die in onze plaats wil staan! 

Welk een voorrecht, dat ik door Hem 

altijd vrij tot God mag gaan. 

Dikwijls derven wij veel vrede, 

dikwijls drukt ons zonde neer, 

juist omdat wij ’t al niet brengen 

in ’t gebed tot onze Heer.   



Hemelhoog 365 : 1, 2 en 3

2 Leidt de weg soms door verzoeking, 

dat ons hart in ’t strijduur beeft, 

gaan wij dan met al ons strijden, 

tot Hem die verlossing geeft. 

Kan een vriend ooit trouwer wezen 

dan Hij, die ons lijden draagt? 

Jezus biedt ons aan genezing; 

Hij alleen is ’t, die ons schraagt. 



Hemelhoog 365 : 1, 2 en 3

3 Zijn wij zwak, belast, beladen 

en terneer gedrukt door zorg, 

dierb’re Heiland, onze toevlucht

Gij zijt onze Hulp en Borg.

Als soms vrienden ons verlaten, 

gaan wij biddend tot de Heer; 

In zijn armen zijn wij veilig, 

Hij verlaat ons nimmermeer.



Kindernevendienst

De kinderen komen terug in de kerk



Dank- en voorbede,

stil gebed,

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:
Instandhouding 
Erediensten

Diaconie:
St. Peduli Anak

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



Hemelhoog 624 : 1, 4 en 5

1 Vreugde, vreugde, louter vreugde

is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die 't heelal verheugde,

bron van eeuw'ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister,

drijft de schaduwen uiteen.

Hij, die zoekend doolt in 't duister,

vindt het licht bij U alleen.



Hemelhoog 624 : 1, 4 en 5

4 Open nu ook onze ogen

voor het ware vreugdelicht,

opdat wij uw Naam verhogen,

juichend voor uw aangezicht.

Want in Christus komt Gij nader

hem, die onder zonde zucht.

Ieder wilt Gij zijn een Vader,

die in Jezus tot U vlucht.



Hemelhoog 624 : 1, 4 en 5

5 Wil ons van uw vreugde geven,

hef ons op tot U omhoog,

Gever van onsterflijk leven,

die tot ons U nederboog.

Dan gaan wij hier zingend voorwaarts,

onbevreesd in smart en pijn.

Laat ons Heer, door uwe liefde

eeuwig in uw vreugde zijn.



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

Onze diensten zijn te volgen via kerknumansdorp.nl
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