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Welkom en mededelingen



Bemoediging en groet



Psalm 138: 2



Psalm 138: 2



Verootmoediging



Liefdegebod: 1 Joh. 3: 18-24 (NBV)

18Kinderen, we moeten niet liefhebben met de 
mond, met woorden, maar waarachtig, met 
daden. 19Dan weten we dat we voortkomen uit de 
waarheid en kunnen we met een gerust hart voor 
God staan.
20En zelfs als ons hart ons aanklaagt: God is 
groter dan ons hart, hij weet alles. 21Geliefde 
broeders en zusters, als ons hart ons niet 
aanklaagt, kunnen we ons vol vertrouwen tot God 
wenden 22en ontvangen we van hem wat we maar 
vragen, omdat we ons aan zijn geboden houden 
en doen wat hij wil.



Liefdegebod: 1 Joh. 3: 18-24 (NBV)

23Dit is zijn gebod: dat we geloven in de naam van 
zijn Zoon Jezus Christus en elkaar liefhebben, 
zoals hij ons heeft opgedragen.
24Wie zich aan zijn geboden houdt blijft in God, en 
God blijft in hem. Dat hij in ons blijft, weten we 
door de Geest die hij ons heeft gegeven.



Hemelhoog 401:

Aan de maaltijd wordt het stil



Moment voor de kinderen



Gebed bij de opening van het Woord



Hemelhoog 348:

Jezus is het licht der wereld



Bijbellezing / Jesaja 53: 3-6 (NBV)

3Hij werd veracht, door mensen gemeden,

hij was een man die het lijden kende

en met ziekte vertrouwd was,

een man die zijn gelaat voor ons verborg,

veracht, door ons verguisd en geminacht.
4Maar hij was het die onze ziekten droeg,

die ons lijden op zich nam.

Wij echter zagen hem als een verstoteling,

door God geslagen en vernederd.



Bijbellezing / Jesaja 53: 3-6 (NBV)

5Om onze zonden werd hij doorboord,

om onze wandaden gebroken.

Voor ons welzijn werd hij getuchtigd,

zijn striemen brachten ons genezing.
6Wij dwaalden rond als schapen,

ieder zocht zijn eigen weg;

maar de wandaden van ons allen

liet de HEER op hem neerkomen.



Bijbellezing / Johannes 4: 46-54 (NBV)

46Hij ging in Galilea weer naar Kana, waar hij van 
water wijn had gemaakt.

Er was daar een hoveling uit Kafarnaüm wiens 
zoon ziek was. 47Omdat hij gehoord had dat Jezus 
uit Judea naar Galilea was teruggekeerd, was hij 
naar hem toe gekomen, en nu vroeg hij of Jezus 
mee wilde gaan om zijn zoon, die op sterven lag, 
te genezen. 48Jezus zei tegen hem: ‘Als jullie geen 
tekenen en wonderen zien, geloven jullie niet!’
49Maar de hoveling drong aan: ‘Heer, ga toch mee, 
voordat mijn kind sterft.’
50‘Ga maar naar huis,’ zei Jezus, ‘uw zoon leeft.’



Bijbellezing / Johannes 4: 46-54 (NBV)

De man geloofde wat Jezus tegen hem zei en ging 
weg. 51En terwijl hij nog onderweg was, kwamen 
zijn dienaren hem al tegemoet om te zeggen dat 
zijn kind in leven was. 52Hij vroeg hun sinds 
wanneer het beter met hem was gegaan. 

Ze zeiden: ‘Gisteren, een uur na de middag, is de 
koorts verdwenen.’ 53De vader besefte dat dat het 
moment was dat Jezus tegen hem gezegd had: 
‘Uw zoon leeft.’ Hij kwam tot geloof, hij en al zijn 
huisgenoten. 54Dit deed Jezus toen hij uit Judea 
naar Galilea was teruggekeerd; het was zijn 
tweede wonderteken.



Psalm 22: 1



Psalm 22: 1



Verkondiging

“Jezus is van beTEKENis” 



Hemelhoog 343:

Ik ben (Bron van leven)



Bericht van overlijden



Dankgebed, Voorbeden,

Stil gebed en Onze Vader



Collecten

“Uitgangs” collecte CvK
40 dagen tijd
Kerk in Actie - Moldavië

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

Collectes College van Kerkrentmeesters
Pastoraat

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



Gezang 479: 4



Gezang 479: 4



Zegen


