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Welkom en mededelingen



Stil gebed

De gemeente gaat (indien mogelijk) staan



LBps.34 Ik loof den Heer altijd

1 Ik loof den Heer altijd.

Steeds zingt mijn mond zijn lof, zijn eer.

Ja, ik beroem mij op den Heer

en prijs zijn hoog beleid.

Gods kleinen horen mij

en zij verheugen zich tezaam.

Verheft met mij des Heren naam,

zegent dien en weest blij..



Bemoediging en groet

Hierna gaat de gemeente weer zitten



Aanvangstekst Mattheüs 18: 3:

“Ik verzeker u, als u niet verandert en wordt als een 

kind, dan zult u het koninkrijk van de hemel niet 

binnengaan.”



LBgz.281 Jezus zal heersen waar de zon

2 Het lied in alle talen zal

zijn liefde loven overal,

en uit de kindermond ontspringt

de lofzang die zijn naam omringt.



Gebed van verootmoediging



HH.629 De kracht van uw liefde (vers 1)

Heer ik kom tot U, 

neem mij hart, verander mij.

Als ik U ontmoet vind ik rust bij U.

Want, Heer ik heb ontdekt 

dat, als ik aan uw voeten ben, 

trots en twijfel wijken

voor de kracht van uw liefde.



HH.629 De kracht van uw liefde (vers 1)

Refrein:

Houd mij vast, laat uw liefde stromen.

Houd mij vast, heel dicht bij uw hart.

ik voel uw kracht en stijg op als een arend.

Dan zweef ik op de wind, gedragen door 

uw Geest en de kracht van uw liefde.



Verkondiging van Gods genade



HH.629 De kracht van uw liefde (vers 2)

Heer kom dichterbij,

dan kan ik uw schoonheid zien

en uw liefde voelen, diep in mij.

en Heer leer mij uw wil 

zodat ik U steeds dienen kan 

en elke dag mag leven

door de kracht van uw liefde.



HH.629 De kracht van uw liefde (vers 2)

Refrein:

Houd mij vast, laat uw liefde stromen.

Houd mij vast, heel dicht bij uw hart.

ik voel uw kracht en stijg op als een arend.

Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw 

Geest en de kracht van uw liefde.

Dan zweef ik op de wind, gedragen door 

uw Geest en de kracht van uw liefde.



Gebod



LBgz.1 God heeft het eerste woord

1 God heeft het eerste woord.

Hij heeft in den beginne

het licht doen overwinnen,

Hij spreekt nog altijd voort.

2 God heeft het eerste woord.

Voor wij ter wereld kwamen,

riep Hij ons reeds bij name,

zijn roep wordt nog gehoord.



LBgz.1 God heeft het eerste woord

3 God heeft het laatste woord.

Wat Hij van oudsher zeide,

wordt aan het eind der tijden

in heel zijn rijk gehoord.

4 God staat aan het begin

en Hij komt aan het einde.

Zijn woord is van het zijnde

oorsprong en doel en zin.



Gebed om de opening 

van het Woord



Moment voor de kinderen



Kindernevendienst

De kinderen gaan naar de kindernevendienst



1e schriftlezing 

1 Sam. 2: 12-17 en 22-25 (NBG)   

12 De zonen van Eli nu waren nietswaardige lieden; 
13 zij rekenden niet met de Here, noch met het recht 
der priesters tegenover het volk. Telkens wanneer 
iemand een slachtoffer bracht, kwam, zodra men het 
vlees ging koken, de knecht van de priester, met een 
drietandige vork in zijn hand 14 en stak die in de pot 
of in de pan of in de ketel of in de kookpot; al wat de 
vork naar boven bracht, nam de priester voor zich. Zo 
behandelden zij alle Israëlieten, die daar te Silo 
kwamen. 15 Zelfs eer zij het vet in rook deden 
opgaan, kwam de knecht van de priester en zeide tot 
de man die het slachtoffer bracht: Geef de priester 
vlees om te braden, want gekookt vlees wil hij van u



1e schriftlezing 

1 Sam. 2: 12-17 en 22-25 (NBG)   

niet aannemen, alleen rauw. 16 Als de man hem dan 
antwoordde: Maar men moet het vet toch eerst in rook 
doen opgaan, neem dan voor u zoveel als uw hart 
begeert, dan zeide hij tot hem: Terstond zult gij het 
geven, anders neem ik het met geweld. 17 Zo was de 
zonde van die jonge mannen zeer groot voor het 
aangezicht des Heren, want de mensen gingen het 
offer des Heren gering achten.

22 Eli nu was zeer oud. Wanneer hij hoorde, wat zijn 
zonen geheel Israël al niet aandeden en dat zij sliepen 
bij de vrouwen die dienst deden bij de ingang van de 
tent der samenkomst, 23 zeide hij tot hen: Waarom



1e schriftlezing 

1 Sam. 2: 12-17 en 22-25 (NBG)   

doet gij dergelijke dingen, dat ik het gehele volk over 
die wandaden van u hoor spreken? 24 Dat gaat niet, 
mijn zonen. Het is geen goed gerucht, dat ik hoor: zij 
brengen het volk des Heren tot overtreding. 25 Indien 
de ene mens tegen de andere mens zondigt, dan zal 
God hem richten; maar indien een mens tegen de 
Here zondigt, wie zal dan voor hem tussenbeide 
treden? Maar zij luisterden niet naar hun vader, want 
de Here wilde hen doden.



LBps.12 Breng redding, Heer

1 Breng redding, Heer, de vroomheid is geweken.

Geen mens is trouw; elk is een leugenaar.

Met gladde tong hoort men ze leugens spreken,

met vleierij bedriegen zij elkaar.

2 Laat God de lippen van de vleiers treffen,

de grootspraak doen verstommen van wie zegt:

'Wie waagt het tegen ons zicht te verheffen?

Ons woord is wet, wij zijn van niemand knecht.'



LBps.12 Breng redding, Heer (vers 4)

Gods mond alleen spreekt woorden die niet falen,

zuivere woorden, onvervalst en klaar,

als zilver dat de smeltkroes zeven malen

gelouterd heeft. Al wat God spreekt is waar.



2e schriftlezing 

1 Sam. 3: 9b-14 (NBG)   

9 Daarom zeide Eli tot Samuël: Ga heen, leg u weer 
neer, en als Hij u roept, zeg dan: spreek Here, want 
uw knecht hoort. En Samuël ging heen en legde zich 
weer op zijn plaats neer. 10 Toen kwam de Here, bleef 
daar staan en riep als de vorige keren: Samuël, 
Samuël! En Samuël zeide: Spreek, want uw knecht 
hoort. 11 Toen zeide de Here tot Samuël: Zie, Ik ga in 
Israël iets doen, zodat een ieder die ervan hoort, de 
beide oren tuiten zullen. 12 Te dien dage zal Ik aan Eli 
in vervulling doen gaan al wat Ik over zijn huis 
gesproken heb, van het begin tot het einde. 13 Want 
Ik heb hem te kennen gegeven, dat Ik over zijn huis 
voor altijd gericht zal oefenen om de ongerechtigheid, 



2e schriftlezing 

1 Sam. 3: 9b-14 (NBG)   

waarvan hij geweten heeft; immers zijn zonen 
brachten een vloek over zich en hij heeft hen niet 
eens berispt. 14 Daarom heb Ik het huis van Eli 
gezworen: nooit zal de ongerechtigheid van het huis 
van Eli worden verzoend door slachtoffer of door 
spijsoffer.



LBgz.329 Grote God, Gij hebt het zwijgen

1 Grote God, Gij hebt het zwijgen

met uw eigen,

met uw lieve stem verstoord.

Maar de weg tot U begaanbaar,

wees verstaanbaar;

spreek Heer, uw gemeente hoort.



Verkondiging















Kindernevendienst

De kinderen komen terug in de dienst



Dankzegging, voorbeden en 

Onze Vader



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
Onderhoud orgel

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

Collecte uitgang
Diaconie
zie weekbrief

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.51 Lieve Heer, Gij zegt 'kom' en ik kom

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.



LBgz.51 Lieve Heer, Gij zegt 'kom' en ik kom

3 Want o Heer, ik zeg 'kom' en Gij komt,

ik zeg 'kom' en Gij komt en uw bloed wordt
wijn

en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn

en uw naam wordt een lied in mijn mond.



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. A.L.A. den Besten 

Nieuwerkerk aan den IJssel

Onze diensten zijn te volgen via kerknumansdorp.nl


