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We hopen dat u zich ook in deze tijd van harte welkom

voelt in onze kerk

Samen houden we ons aan de volgende regels:

- Bescherm elkaars gezondheid

- Houd 1,5 meter afstand met andere

huishoudens

- Volg aanwijzingen van coördinatoren en koster

- Blijf zitten op de toegewezen plaats

- Alleen zang op spreektoon

- Toegangsdeuren staan open i.v.m. ventilatie

- Geen ontmoeting en koffie/thee drinken 

na afloop



Welkom en mededelingen

door ouderling van dienst



Stil gebed

De gemeente gaat (indien mogelijk) staan



LBps 34 : 1 en 2



LBps 34 : 1 en 2



LBps 34 : 1 en 2



LBps 34 : 1 en 2



Bemoediging en groet

Hierna gaat de gemeente weer zitten



Aanvangstekst

Johannes 3 : 30

“Hij moet wassen, ik moet minder worden.”



LBps 34: 5



LBps 34: 5



De Tien Geboden









Gebed



Moment voor de kinderen







Schriftlezing (NBG)

Matth. 18 : 1 - 4

De grootste in het Koninkrijk der hemelen – Verleiding

1 Op dat ogenblik kwamen de discipelen bij 
Jezus en vroegen: Wie is wel de grootste in het 
Koninkrijk der hemelen? 2 En Hij riep een kind 
tot Zich, plaatste dat in hun midden, 3 en zeide: 
Voorwaar, Ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert 
en wordt als de kinderen, zult gij het Koninkrijk 
der hemelen voorzeker niet binnengaan. 4 Wie 
nu zichzelf gering zal achten als dit kind, die is 
de grootste in het Koninkrijk der hemelen. 



Schriftlezing (NBG)

Filippenzen 1 : 12 – 20a
De zegen van Paulus’ gevangenschap

12Ik wil, dat gij weet, broeders, dat hetgeen mij 
wedervaren is veeleer tot bevordering van de 
evangelieprediking heeft gestrekt. 13Daardoor 
toch is aan het gehele hof en aan al de overigen
duidelijk geworden, dat ik in gevangenschap ben 
om Christus’ wil, 14en het merendeel der 
broeders in de Here heeft door mijn 
gevangenschap vertrouwen gekregen om met 
des te meer moed onbevreesd het woord Gods 
te spreken. 



Schriftlezing (NBG)

Filippenzen 1 : 12 – 20a

15Sommigen prediken de Christus wel uit nijd en 
twist, maar anderen doen het met goede 
bedoeling. 16Dezen verkondigen de Christus uit 
liefde, daar zij weten, dat ik tot verdediging van 
het evangelie gesteld ben, 17maar genen uit 
eigenbelang, met de onzuivere bedoeling, mij de 
gevangenschap zwaar te maken.

18Wat doet het ertoe? In elk geval, hetzij met 
een bijoogmerk, hetzij in oprechtheid, wordt 
Christus verkondigd; en daarin verblijd ik mij, en 
zal ik mij ook verblijden. 



Schriftlezing (NBG)

Filippenzen 1 : 12 – 20a

19Want ik weet, dat dit mij tot behoud zal 
strekken door uw gebed en de bijstand des 
Geestes van Jezus Christus, 20naar mijn vurig 
verlangen en hopen, dat ik in geen enkel opzicht 
beschaamd zal staan



LBgz 461 : 1, 2, 3 en 4



LBgz 461 : 1, 2, 3 en 4



LBgz 461 : 1, 2, 3 en 4



LBgz 461 : 1, 2, 3 en 4



Verkondiging

“Christus wordt verkondigd, 

en daarin verheug ik mij”











Bericht van overlijden



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

Collecte dienst
College van Kerkrentmeesters
Kerkdienst gemist /Live stream

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

Collecte uitgang
Diaconie
Missionair PKN









Zegen

met gezongen Amen (3x)



Gezegende Zondag

In de avonddienst welke begint om 18.00 uur 

gaat voor:

Ds. C. Cluistra

uit 

Capelle a/d IJssel

Deze dienst is na te beluisteren op www.kerknumansdorp.nl


