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Welkom en mededelingen



Stil gebed

De gemeente gaat (indien mogelijk) staan



NLB 512 : 1, 2 en 6

1 O Jezus, hoe vertrouwd en goed

klinkt mij uw naam in 't oor,

uw naam die mij geloven doet:

Gij gaat mij reddend voor;

2 uw naam die onze wonden heelt

en ons met manna spijst,

die onze dood en zonde deelt

en onze vrees verdrijft.



NLB 512 : 1, 2 en 6

6 O Jezus, hoe vertrouwd en goed

klinkt mij uw naam in 't oor,

als ik van alles scheiden moet

gaat nog die naam mij voor.



Votum en groet

Hierna gaat de gemeente weer zitten



Psalm 65 : 1 en 3

1 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 3

3 Gij antwoordt met geduchte daden,

Gij treedt voor ons in 't krijt.

God van ons heil, Gij gaat te rade

met uw gerechtigheid.

O Gij vertrouwen aller landen

die ver gelegen zijn,

Gij houdt het oordeel in uw handen,

de aard' is uw domein.



Wetslezing

Romeinen 13 : 1 - 14



Psalm 119 : 49

Hoe wonderbaar is uw getuigenis.

Ik zal het altijd in mijn hart bewaren.

Wanneer uw heilig woord geopend is

zal 't als een licht het duister op doen klaren.

Gij maakt verdwaalden van hun doel gewis,

uw kennis maakt onkundigen ervaren.



Gebed om de opening 

van het Woord 



Kindernevendienst
voor de onderbouw



Schriftlezing
Jesaja 40 : 25 - 31 (HSV)

25Met wie zou u Mij willen vergelijken,

of aan wie ben Ik gelijk? zegt de Heilige.
26Sla uw ogen op naar omhoog, en zie Wie 
deze dingen geschapen heeft;

Hij is het Die hun leger voltallig tevoorschijn 
brengt, ze alle bij name roept door Zijn grote 
vermogen en Zijn sterke kracht; er ontbreekt er 
niet één.
27Waarom zegt u dan, Jakob, en spreekt u, 
Israël: Mijn weg is voor de HEERE verborgen 
en mijn recht gaat aan mijn God voorbij?



Schriftlezing
Jesaja 40 : 25 - 31 (HSV)

28Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord?

De eeuwige God, de HEERE, de Schepper van 
de einden der aarde, wordt niet moe en niet 
afgemat.

Er is geen doorgronding van Zijn inzicht.
29Hij geeft de vermoeide kracht en Hij 
vermeerdert de sterkte van wie geen krachten 
heeft.
30Jongeren zullen moe en afgemat worden, 
jonge mannen zullen zeker struikelen;



Schriftlezing
Jesaja 40 : 25 - 31 (HSV)

31maar wie de HEERE verwachten, 
zullen hun kracht vernieuwen, zij 
zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij 
zullen snel lopen en niet afgemat worden,

zij zullen lopen en niet moe worden.



NLB 146 c : 4

Hij is 't, die hemelen, zeeën en aarde,

die al wat is tot aanzijn riep,

de_enige God die zijn macht openbaarde,-

Hem is gehoorzaam wat Hij schiep.

Hij, die het al heeft in zijn hand,

houdt ook ons zwak geloof in stand.

Halleluja! Halleluja!



Schriftlezing
Lukas 7 : 1 – 10 (HSV)

De hoofdman in Kapernaüm

71Nadat Hij al Zijn woorden beëindigd had ten 
aanhoren van het volk, ging Hij Kapernaüm
binnen.
2En een dienaar van een zekere hoofdman 
over honderd, die hij zeer waardeerde, was 
ziek en lag op sterven.
3Toen hij over Jezus gehoord had, stuurde hij 
de oudsten van de Joden naar Hem toe en 
dezen vroegen Hem te komen en zijn dienaar 
gezond te maken.



Schriftlezing
Lukas 7 : 1 – 10 (HSV)

4Toen die bij Jezus gekomen waren, smeekten 
zij Hem indringend en zeiden: Hij is het waard 
dat U dat voor hem doet,
5want hij heeft ons volk lief en heeft zelf de 
synagoge voor ons gebouwd.
6En Jezus ging met hen mee, maar toen Hij 
niet ver meer van het huis was, stuurde de 
hoofdman enkele vrienden naar Hem toe om 
tegen Hem te zeggen: Heere, doe geen 
moeite, want ik ben het niet waard dat U onder 
mijn dak komt.



Schriftlezing
Lukas 7 : 1 – 10 (HSV)

7Daarom heb ik ook mijzelf niet waard geacht 
naar U toe te komen, maar spreek een woord 
en mijn knecht zal genezen zijn.
8Want ik ben ook iemand die onder gezag 
van anderen gesteld is, en heb zelf soldaten 
onder mij; ik zeg tegen de een: Ga! en hij gaat; 
en tegen de ander: Kom! en hij komt; en tegen 
mijn dienaar: Doe dat! en hij doet het.
9Toen Jezus dit hoorde, verwonderde Hij Zich 
over hem, en Hij keerde Zich om en zei tegen 
de menigte die Hem volgde: Ik zeg u: Ik heb 
zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden.



Schriftlezing
Lukas 7 : 1 – 10 (HSV)

10En toen zij die gestuurd waren, in het huis 
teruggekeerd waren, vonden zij de zieke 
dienaar gezond.



NLB 840 : 1 en 2

1 Lieve Heer, Gij zegt 'kom' en ik kom,-

want mijn leven is onder de macht gesteld

van de Heer die mijn dagen en nachten telt

en de Heer zegt 'kom' en ik kom.

2 O mijn God, Gij zegt 'ga' en ik ga,

Gij zegt 'ga' en ik ga, laat mij niet alleen,

wees het woord in mijn vlees en de geest om 

mij heen,

wees de adem waaruit ik ontsta.



Verkondiging

Thema:

‘Spreek een woord…’



NLB 474 : 1, 4 en 6

1 Loof God, gij christenen, maakt Hem groot

in zijn verheven troon,

die nu zijn rijk voor ons ontsloot

en zendt zijn eigen Zoon,

en zendt zijn eigen Zoon.



NLB 474 : 1, 4 en 6

4 Hij ruilt met ons op vreemde wijs:

Hij neemt ons vlees en bloed

en geeft ons in zijns Vaders huis

zijn eigen overvloed,

zijn eigen overvloed.



NLB 474 : 1, 4 en 6

6 En nu ontsluit Hij weer de poort

van 't schone paradijs.

De cherub staat er niet meer voor.

God zij lof, eer en prijs!

God zij lof, eer en prijs!



Kindernevendienst

De kinderen komen terug in de kerk



Kinderlied – HH 222

Refrein:

Door de kracht, door de kracht 

van de Heilige Geest

Door de kracht, door de kracht 

van de God die geneest,

Die er is, die zal zijn 

en die is geweest

Vieren wij feest met elkaar.



Kinderlied – HH 222

1 Wij zingen halleluja 

en prijzen de Heer,

Wij zingen halleluja 

en prijzen de Heer,

Wij zingen halleluja 

en prijzen de Heer,

Hij is het waard.



Kinderlied – HH 222

Refrein:

Door de kracht, door de kracht 

van de Heilige Geest

Door de kracht, door de kracht 

van de God die geneest,

Die er is, die zal zijn 

en die is geweest

Vieren wij feest met elkaar.



Kinderlied – HH 222

2 Als ik zing halleluja, 

dan prijs ik de Heer

Als ik zing halleluja, 

dan prijs ik de Heer

Als ik zing halleluja, 

dan prijs ik de Heer

Hij is het waard.



Dankgebed en voorbeden



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:
Kerkdienst gemist
Livestream

Diaconie:
Woord en daad

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



Psalm 66 : 1 en 3 (zo mogelijk staand)

1 Breek, aarde, uit in jubelzangen,

Gods glorierijke naam ter eer.

Laat van alom Hem lof ontvangen.

Geducht zijn uwe daden, Heer.

Uw tegenstanders, diep gebogen,

aanvaarden veinzend uw beleid.

Heel d'aarde moet uw naam verhogen,

psalmzingen uwe majesteit.



Psalm 66 : 1 en 3 (zo mogelijk staand)

3 Doe onze God uw loflied horen,

gij volken, zingt alom op aard,

looft Hem door wie wij zijn herboren,

die ons voor wanklen heeft bewaard.

Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven,

zoals men erts tot zilver smelt.

Gij die ons, aan het vuur ontheven,

gelouterd voor uw ogen stelt.



Zegen

met 3x gezongen Amen

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

voor een luisterend oor en/of een gebed



Gezegende Zondag

In de dienst welke begint om 18.00 uur 

gaat voor:

Dhr. R.L. Antes,

Ridderkerk

Onze diensten zijn te volgen via kerknumansdorp.nl


