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Welkom en mededelingen



Heer ik kom tot U



Stil gebed

Votum en groet



Aanvangstekst

"Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de 
tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de 

heerlijkheid, die aan ons zal worden geopenbaard "







Psalm 121 : 4





Wetslezing Ex. 20

en 

samenvatting







Gebed

om de opening van het Woord



Kindermoment



Is er troost voor kinderen die huilen?



Is er troost voor kinderen die huilen?

Is er licht in het donker van de nacht?

Is er iemand die fouten kan vergeven?

Is er, voor wie moe is, nieuwe kracht?



Er is één, die troost als ik moet huilen,

die zijn licht laat schijnen in de nacht.

Als ik spijt heb, wil Hij mij vergeven,

als ik moe ben, geeft Hij nieuwe kracht.



En ik weet dat Hij altijd met mij meegaat

en mij leidt als ik in het donker zit.

Ja, mijn allerbeste vriend is Jezus,

die mij hoort en luistert als ik bid.



Schriftlezing  
Exodus 15 : 22 - 27 (HSV)

22Hierna liet Mozes Israël vanaf de Schelfzee
opbreken en zij vertrokken naar de woestijn Sur. 
Drie dagen gingen zij door de woestijn en vonden 
geen water.
23Toen kwamen zij bij Mara. Zij konden echter het 
water uit Mara niet drinken, want het was bitter. 
Daarom gaf men het de naam Mara.
24Toen morde het volk tegen Mozes, en zei: Wat 
moeten wij nu drinken?
25Hij riep tot de HEERE, en de HEERE wees hem een 
stuk hout. Dat wierp hij in het water. 



Schriftlezing  
Exodus 15 : 22 - 27 (HSV)

Toen werd het water zoet. Daar heeft Hij het volk een 
verordening en een bepaling gegeven, en daar heeft 
Hij het op de proef gesteld.
26Hij zei: Als u aandachtig luistert naar de stem van 
de HEERE, uw God, en doet wat juist is in Zijn ogen, 
als u Zijn geboden gehoorzaamt en al Zijn 
verordeningen in acht neemt, dan zal Ik geen enkele 
van de ziekten over u brengen die Ik over Egypte 
gebracht heb, want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester.  
27Toen kwamen zij bij Elim. Daar waren twaalf 
waterbronnen en zeventig palmbomen. Zij sloegen 
daar hun kamp op aan het water.



Schriftlezing  
Romeinen 8 : 31 – 39 (HSV)

31Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als 
God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? 32Hoe zal Hij, 
Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor 
ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet 
alle dingen schenken?
33Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de 
uitverkorenen van God? God is het Die 
rechtvaardigt.
34Wie is het die verdoemt? Christus is het Die 
gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, 
Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor 
ons pleit.



Schriftlezing  
Romeinen 8 : 31 – 39 (HSV)

35Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? 
Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of 
honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard?
36Zoals geschreven staat: Want omwille van U 
worden wij de hele dag gedood, wij worden 
beschouwd als slachtschapen.
37Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars 
door Hem Die ons heeft liefgehad.
38Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch 
leven, noch engelen, noch overheden, noch 
krachten, noch tegenwoordige, 



Schriftlezing  
Romeinen 8 : 31 – 39 (HSV)

noch toekomstige dingen,
39noch hoogte, noch diepte, noch enig ander 
schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde 
van God in Christus Jezus, onze Heere.



‘k Stel mijn vertrouwen op de 

Heer mijn God



Verkondiging

‘Voor of tegen ons’



Psalm 138 : 2 en 4



Psalm 138 : 2 en 4



Psalm 138 : 2 en 4



Psalm 138 : 2 en 4



Bericht van overlijden



Dankgebed en Voorbeden



Collecten

“Uitgangs” Collecte 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

1e Collecte 
College van Kerkrentmeesters
Catechese en educatie

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



Groot is Uw trouw, o Heer



Zegen


