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Welkom en mededelingen



Stil gebed



Psalm 65 : 1 en 2

De stilte zingt U toe, o Here,

in uw verheven oord.

Wij zullen ons naar Sion keren

waar Gij ons bidden hoort.

Daar zal men, Heer, tot U zich wenden,

tot U komt al wat leeft,

tot U, o redder uit ellende,

die alle schuld vergeeft.



Psalm 65 : 1 en 2

Zalig wie door U uitverkoren

mag wonen in uw hof,

hoezeer hij door zijn schuld verloren

terneerlag in het stof.

Wij worden door U begenadigd

die heilig zijt en goed.

Gij die ons in uw huis verzadigt

met alle overvloed.



Bemoediging en groet



Intro



LB 449 : 1, 3 en 4

1 God enkel licht, wiens aangezicht

zo blinkend is van luister,

ziet ons onrein, ziet hoe wij zijn

vervallen aan het duister.



LB 449 : 1, 3 en 4

3 Heer, waar dan heen? Tot U alleen!

Gij zult ons niet verstoten.

Uw eigen Zoon heeft tot uw troon

de weg ons weer ontsloten.



LB 449 : 1, 3 en 4

4 Ja, amen, ja, op Golgotha

stierf Hij voor onze zonde.

Zijn schuldloos bloed maakt alles goed

en reinigt ons van zonde.



GELOOFSBELIJDENIS



Gebed



Bijbellezing / Johannes 5 : 1 - 17

1Daarna was er een Joods feest, en Jezus ging naar 
Jeruzalem. 2In Jeruzalem is bij de Schaapspoort een 
bad met vijf zuilengangen dat in het Hebreeuws 
Betzata heet. 3Daar lag een groot aantal zieken, 
blinden, kreupelen en misvormden. 5Er was ook 
iemand bij die al achtendertig jaar ziek was. 6Jezus 
zag hem liggen; hij wist hoe lang hij al ziek was en zei 
tegen hem: ‘Wilt u gezond worden?’ 7De zieke 
antwoordde: ‘Heer, als het water gaat bewegen is er 
niemand om mij erin te helpen; ik probeer het wel, 
maar altijd is een ander al vóór mij in het 
water.’ 8Jezus zei: ‘Sta op, pak uw mat op en loop.’



Bijbellezing / Johannes 5 : 1 - 17

9En meteen werd de man gezond: hij pakte zijn 
slaapmat op en liep. Nu was het die dag sabbat. 10

De Joden zeiden dan ook tegen de man die genezen 
was: ‘Het is sabbat, het is niet toegestaan een 
slaapmat te dragen!’ 11Maar hij zei tegen hen: 
‘Degene die mij genezen heeft, zei tegen mij: “Pak uw 
mat op en loop.”’
12‘Wie zei dat tegen u?’ vroegen ze. 13Maar de man 
die genezen was kon niet zeggen wie het was, want 
Jezus was al verdwenen omdat daar zo veel mensen 
waren.



Bijbellezing / Johannes 5 : 1 - 17

14Later kwam Jezus hem tegen in de tempel en 
toen zei hij tegen hem: ‘U bent nu gezond; zondig 
daarom niet meer, anders zal u iets ergers 
overkomen.’ 15De man ging aan de Joden vertellen 
dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had.
16Het was omdat Jezus zulke dingen deed op 
sabbat, dat de Joden tegen hem optraden.
17Maar Jezus zei: ‘Mijn Vader werkt aan één stuk 
door, en daarom doe ik dat ook.’





Psalm 138 : 2 en 3

2 Ten dage dat ik riep hebt Gij

gehoord naar mij / en kracht gegeven.

Als ik welhaast ten offer viel,

hebt Gij mijn ziel / weer doen herleven.

Al wat op aarde macht bezit,

eenmaal aanbidt / het U, o Here!

Als Gij hun 't woord van uw verbond

met eigen mond / hebt willen leren.



Psalm 138 : 2 en 3

3 Dan zingen zij, in God verblijd,

aan Hem gewijd, / van 's Heren wegen.

Groot is des Heren heerlijkheid,

zijn majesteit / ten top gestegen.

Hij slaat, ofschoon oneindig hoog,

op hen het oog / die needrig knielen.

Maar ziet van ver met gramschap aan

de eigenwaan / van trotse zielen.



Verkondiging

n.a.v.

Joh. 5 : 14

Thema

“De kracht van zonDe” 





LB 297 : 1 en 2

1 Toch overwint eens de genade,

en maakt een einde aan de nacht.

Dan onderwerpt de Heer het kwade,

dan is de strijd des doods volbracht.

De wereld treedt in 's Vaders licht,

verheerlijkt voor zijn aangezicht.



LB 297 : 1 en 2

2 O welk een vreugde zal het wezen,

als Hem elk volk is toegedaan.

Uit aard' en hemel opgerezen,

vangt dan het nieuwe loflied aan,

als ieder voor de Heer zich buigt

en aller stem Gods lof getuigt.



Stilte, Danken en  Voorbeden



Collecten

“Uitgangs” Diaconie
St. De Overbrugging

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
Catechese en Educatie

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



Genade zo oneindig groot – HH 298



Zegen


