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Welkom en mededelingen



Stil gebed

De gemeente gaat (indien mogelijk) staan



LBps 146: 1 en 2





LBps 146: 1 en 2





Votum en groet

Hierna gaat de gemeente weer zitten



LBps 146: 3





Verootmoedigingsgebed



LBps 34: 1





Lezing Gods Gebod



LBps 34: 2





Gebed



Moment voor de kinderen



Kinderlied: Dank U wel



Kindernevendienst

De kinderen gaan naar de kindernevendienst



Schriftlezing (NBV)   Jesaja 42: 1-12

1 Hier is mijn dienaar, hem zal ik steunen,

hij is mijn uitverkorene, in hem vind ik vreugde,

ik heb hem met mijn geest vervuld. Hij zal alle

volken het recht doen kennen.2 Hij schreeuwt

niet, hij verheft zijn stem niet, hij roept niet

luidkeels in het openbaar; 3 het geknakte riet

breekt hij niet af, de kwijnende vlam zal hij niet

doven. Het recht zal hij zuiver doen kennen.



Schriftlezing (NBV)   Jesaja 42: 1-12

4 Ongebroken en vol vuur zal hij het recht op

aarde vestigen; de eilanden zien naar zijn

onderricht uit. 5 Dit zegt God, de HEER,die de

hemel heeft geschapen en uitgespannen,

die de aarde heeft uitgehamerd met alles wat zij

voortbrengt, die de mensen op aarde

levensadem geeft, en levensgeest aan allen die

daar verkeren: 6 In gerechtigheid heb ik, de

HEER, jou geroepen. Ik zal je bij de hand

nemen en je behoeden,



Schriftlezing (NBV)   Jesaja 42: 1-12

ik neem je in dienst voor mijn verbond met de

Mensen en maak je tot een licht voor alle

volken, 7 om blinden de ogen te openen, om

gevangenen te bevrijden uit de kerker, wie in

het duister zitten uit de gevangenis.8 Ik ben de

HEER, dat is mijn naam. Ik deel mijn majesteit

niet met een ander, noch de lof die mij toekomt

met een beeld.



Schriftlezing (NBV)   Jesaja 42: 1-12

9 Wat eertijds werd voorzegd, is nu vervuld en ik

kondig jullie nieuwe dingen aan, nog voor ze

ontkiemen zal ik ze openbaren.10 Zing voor de

HEER een nieuw lied, laat zijn lof klinken van

de einden der aarde, jullie die de zee bevaren,

en alles wat leeft in zee, jullie, eilanden, en allen

die daarop wonen.



Schriftlezing (NBV)   Jesaja 42: 1-12

11 Laat de woestijn en zijn steden hun stem

verheffen, de tentenkampen waar de stam

Kedar leeft; laat de rotsbewoners uitbarsten in

gejuich, luidkeels roepen vanaf de toppen van

de bergen.12 Laten zij de HEER hulde bewijzen

en zijn lof verkondigen op de eilanden.



LBgz 437: 1, 2, en 3



LBgz 437: 1, 2, en 3



LBgz 437: 1, 2, en 3



Schriftlezing (NBV)   Matteüs 15: 21-28

21 En weer vertrok Jezus; hij week uit naar het

gebied van Tyrus en Sidon. 22 Plotseling klonk

de roep van een Kanaänitische vrouw die uit die

streek afkomstig was: ‘Heb medelijden met mij,

Heer, Zoon van David! Mijn dochter wordt

vreselijk gekweld door een demon.’ 23 Maar hij

keurde haar geen woord waardig. Zijn

leerlingen kwamen naar hem toe en vroegen

hem dringend:



Schriftlezing (NBV)   Matteüs 15: 21-28

‘Stuur haar toch weg, anders blijft ze maar

achter ons aan schreeuwen.’ 24 Hij antwoordde:

‘Ik ben alleen gezonden naar de verloren

schapen van het volk van Israël.’ 25 Maar zij

kwam dichterbij, wierp zich voor hem neer en

zei: ‘Heer, help mij!’ 26 Hij antwoordde: ‘Het is

niet goed om de kinderen hun brood af te

nemen en het aan de honden te voeren.’



Schriftlezing (NBV)   Matteüs 15: 21-28

27 Ze zei: ‘Zeker, Heer, maar de honden eten

toch de kruimels op die van de tafel van hun

Baas vallen.’ 28 Toen antwoordde Jezus haar: ‘U

hebt een groot geloof! Wat u verlangt, zal ook

gebeuren.’ En vanaf dat moment was haar

dochter genezen.



HH 289: 1, 2 en 3





HH 289: 1, 2 en 3





HH 289: 1, 2 en 3





Verkondiging



LBps 33: 1 en 2





LBps 33: 1 en 2





Dienst der Gebeden



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

Collecte dienst
College van Kerkrentmeesters
Jeugdwerk en Catechese

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

Collecte uitgang
Diaconie
GZB

Direct na deze dienst zijn 2 
leden van het nazorgteam 
beschikbaar voor u in de 
kerkzaal  voor een 
luisterend oor en/of een 
gebed



LBgz 449: 1, 2 en 3



LBgz 449: 1, 2 en 3



LBgz 449: 1, 2 en 3



Zegen

met 3x gezongen Amen

Direct na deze dienst zijn 2 leden van het nazorgteam 
beschikbaar voor u in de kerkzaal  

voor een luisterend oor en/of een gebed



Gezegende Zondag

In de dienst welke begint om 18.00 uur 

gaat voor:

Ds. H.J. Catsburg

uit

Goes

Onze diensten zijn te volgen via kerknumansdorp.nl


