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Doop- en Belijdenisdienst

Hervormde Gemeente Numansdorp



Welkom en mededelingen



Stil gebed

De gemeente gaat (indien mogelijk) staan



Psalm 118: 1

Laat ieder 's Heeren goedheid prijzen,

zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Laat, Israël, uw lofzang rijzen:

Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Dit zij het lied der priesterkoren:

Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Gij, die den Heer vreest, laat het horen:

Zijn liefde duurt in eeuwigheid.



Votum en groet

Hierna gaat de gemeente weer zitten



Intro



Gezang 320: 3 en 4

God wil aan ons telkens weer tonen

dat Hij genadig is en trouw.

Dat Hij met ons samen wil wonen,

geeft ons de moed voor dit gebouw.

Maar niet met steen 

en hout alleen

is 't grote werk gedaan.

't Zal om onszelve gaan.



Gezang 320: 3 en 4

De Heil'ge Geest geeft taal en teken.

Christus deelt al zijn gaven uit.

De Vader zelf wil tot ons spreken

en elk verstaat wat het beduidt.

Wees ons nabij

en maak ons vrij

in dit uw heiligdom.

Kom, Here Jezus, kom!



Berichten van overlijden



Gebed 



Openbare Geloofsbelijdenis



Met Christus ben ik gekruisigd: ikzelf leef niet

meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven

hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon

van God, Die mij heeft liefgehad en Zich voor

mij heeft prijsgegeven.

Galaten 2:20



Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 

Schepper van hemel en aarde.

En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon,

onze Heere;

Die ontvangen is van de Heilige Geest, 

geboren uit de maagd Maria;

Die geleden heeft,

onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven

en begraven, nedergedaald ter helle; 

op de derde dag weer opgestaan van de doden;

opgevaren naar de hemel, 



Die zit aan de  rechterhand van God, de

almachtige Vader;

vanwaar Hij komen zal om te oordelen de

levenden en de doden.

Ik geloof in de Heilige Geest.

Ik geloof één heilige, algemene, christelijke

kerk, de gemeenschap van de heiligen;

De vergeving van de zonden;

De wederopstanding van het lichaam;

en een eeuwig leven.

Amen



Kinderen gaan naar de 

kindernevendienst



Schriftlezing
Mattheus 17: 1-13 (NBV21)

1 Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en

diens broer Johannes met zich mee een hoge

berg op, waar ze alleen waren. 2 Voor hun ogen

veranderde Hij van gedaante, zijn gezicht

straalde als de zon en zijn kleren werden wit als

het licht. 3 Plotseling verschenen aan hen Mozes

en Elia, die met Jezus in gesprek waren.  
4 Petrus nam het woord en zei tegen Jezus:



Schriftlezing
Mattheus 17: 1-13 (NBV21)

‘Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als U wilt zal ik

hier drie tenten maken, een voor U, een voor

Mozes en een voor Elia.’ 5 Hij was nog niet

uitgesproken of een stralende wolk overdekte

hen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn

geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde. Luister

naar Hem!’  6 Toen de leerlingen dit hoorden,

werden ze overvallen door een hevige angst en

wierpen ze zich ter aarde. 



Schriftlezing
Mattheus 17: 1-13 (NBV21)

7 Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei:

‘Sta op, wees niet bang.’ 8 Ze keken op en zagen

niemand meer, Jezus was alleen. 9 Toen ze de

berg afdaalden, gebood Jezus hun: ‘Praat met

niemand over wat jullie hebben gezien voordat

de Mensenzoon uit de dood is opgewekt.’  10 De

leerlingen vroegen Hem: ‘Waarom zeggen de

schriftgeleerden dat Elia eerst moet komen?’ 



Schriftlezing
Mattheus 17: 1-13 (NBV21)

11 Hij antwoordde: ‘Elia komt inderdaad en

herstelt alles. 12 En Ik zeg jullie dit: Elia is al

gekomen, maar in plaats van hem te erkennen

hebben ze met hem gedaan wat ze wilden. Zo

zal ook de Mensenzoon door hun toedoen

moeten lijden.’ 13 Toen begrepen de leerlingen

dat Hij op Johannes de Doper doelde. 



Psalm 111: 5

Zijn volk heeft Hij voorgoed bevrijd

en zijn verbond staat voor altijd,

een licht hoog op de berg ontstoken.

Heilig en zeer te duchten is

zijn naam in de geschiedenis.

Nooit wordt wat Hij belooft verbroken.



Verkondiging



Hemelhoog 502: Dooplied



Hemelhoog 502: Dooplied



Hemelhoog 502: Dooplied

Eén met Christus in zijn dood, 

gaan wij onder in de doop,

overtuigd dat er bij Hem vergeving is. 

Eén met Christus, ingelijfd, 

staan wij op van schuld bevrijd,

in een leven dat voorgoed veranderd is.



Hemelhoog 502: Dooplied



Hemelhoog 502: Dooplied



Hemelhoog 502: Dooplied

In zijn lichaam ingelijfd:

Christus kerk die wereldwijd,

is geroepen om een beeld van Hem te zijn. 

Mensen overal vandaan, 

die de weg van Christus gaan,

om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn.



Hemelhoog 502: Dooplied



Hemelhoog 502: Dooplied



Hemelhoog 502: Dooplied

2x

2x



Hemelhoog 502: Dooplied



Hemelhoog 502: Dooplied



Hemelhoog 502: Dooplied



Hemelhoog 502: Dooplied



Kindernevendienst

De kinderen komen terug in de kerk



Bediening van de Heilige Doop



Onderwijzing

Doopgebed



Vragen voor de doopouders



Gelooft u dat het evangelie van Gods genade in 
Jezus Christus, zoals dat in Gods Woord bekend 
is gemaakt en door de kerk in haar belijdenis is 
samengevat, het enige fundament van onze 
redding is?

Belijdt u dat deze kinderen, hoewel zij met ons 
delen in zonde, schuld en oordeel, in Christus 
geheiligd zijn, deel hebben aan Gods verbond en 
dat zij daarom behoren gedoopt te zijn?

Belooft u, ieder met de gaven die God u heeft 
gegeven, uw kinderen voor te gaan op de weg 
van de Heer opdat zij hun doop leren verstaan 
en zich verbonden zullen weten aan de 
gemeente van Christus?



Joas

Jakobus 3:18

Waar in vrede wordt gezaaid, 

brengt gerechtigheid haar vruchten voort 

voor hen die vrede stichten.



Anne-Lynn

Efeze 2:8

Door de genade bent u nu immers gered, 

doordat u gelooft. 

Deze redding dankt u niet aan uzelf; 

ze is een geschenk van God. 



Psalm 134: 3 (OB)

Dat 's HEEREN zegen op u daal';

Zijn gunst uit Sion u bestraal';

Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer;

Looft, looft dan aller heren HEER.



Gemeente,

wilt u deze kinderen, Joas en Anne-Lynn,

die gedoopt zijn,

dragen in uw gebeden, opnemen in uw

midden en naar uw vermogen helpen

groeien in geloof en voorgaan in het volgen

van Jezus Christus?

Antwoord: JA



Lied van de Kindernevendienst: 

Jezus is de goede herder

Jezus is de goede herder

Jezus Hij is overal

Jezus is de goede herder

Brengt mij veilig naar de stal



Lied van de Kindernevendienst: 

Jezus is de goede herder

Als je 's avonds niet kunt slapen

Als je bang in 't donker bent

Denk dan eens al die schapen

Die de heer bij name kent



Lied van de Kindernevendienst: 

Jezus is de goede herder

Jezus is de goede herder

Jezus hij is overal

Jezus is de goede herder

Brengt mij veilig naar de stal



Lied van de Kindernevendienst: 

Jezus is de goede herder

En wanneer je soms alleen bent

En je hart is vol verdriet

Denk dan aan de goede herder

Hij vergeet Zijn schaapjes niet



Lied van de Kindernevendienst: 

Jezus is de goede herder

Jezus is de goede herder

Jezus Hij is overal

Jezus is de goede herder

Brengt mij veilig naar de stal



Dankgebed



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:
1e Onderhoud orgel
2e Onderhoud gebouwen

Diaconie:
GZB: Missie voor Malawi
(zie weekbrief)

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



Slotlied (zo mogelijk staand)

Ga, ontdek je weg in ’t leven.

Ga, maar ga dan niet alleen !

God heeft jou Zijn hand gegeven

En Zijn zegen om jou heen.

Maak je dromen waar in je leven

Word wie je zijn wil voor altijd.

En voel daarin steeds weer even:

“ ‘t Is de Heer Die mij bevrijdt!”



Slotlied (zo mogelijk staand)

Als het onweert in je leven

En je niet meer weet hoe ’t moet.

Als je het soms op moet geven

Omdat niets er meer toe doet.

Voel dan hoe God om jou heen staat.

Voel dan: ik ben niet alleen !

Waar je weg soms ook naar toe gaat

Altijd is God om je heen.



Slotlied (zo mogelijk staand)

Hoe zou Hij jouw naam vergeten?

Hoe niet luist’ren naar jouw stem.

Want ook jij mag zeker weten

“Niet vergeefs vertrouw ‘k op Hem !”

Toe maar, ga, ontdek het leven

Zoek naar wie Hij voor jou is

En maak zo van heel jouw leven

Een geloofsbelijdenis.



Zegen

met als antwoord Gezang 456: 3

Direct na deze dienst zijn 2 leden van het nazorgteam 
beschikbaar,  voorin de kerkzaal  

voor een luisterend oor en/of een gebed

Amen, amen, amen!

Dat wij niet beschamen

Jezus Christus onze Heer,

amen, God, uw naam ter eer!



Gezegende Zondag

In de dienst welke begint om 17.00 uur 

gaat voor:

Ds. M Treuren uit Pijnacker

Onze diensten zijn te volgen via kerknumansdorp.nl
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