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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

- Bepaalde zang door ‘voorzangers’

- 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



Psalm 145 : 6 (samenzang)



Psalm 145 : 6 (samenzang)



Votum en groet

na de bemoediging en groet 

gaat de gemeente weer zitten



Gezang 257 : 1 (voorzang)



Gezang 257 : 1 (voorzang)



Woorden voor het leven

1 Joh. 1 : - 2 : 2



Gezang 446 : 1, 2, 3 en 4 (voorzang)



Gezang 446 : 1, 2, 3 en 4 (voorzang)



Gezang 446 : 1, 2, 3 en 4 (voorzang)



Gezang 446 : 1, 2, 3 en 4 (voorzang)



Gebed 

om de opening van het Woord



Moment voor de kinderen



Kinderlied  ….. 



Schriftlezingen Joh 14 : 12 – 16a (HSV)

12Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, 
zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal 
grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn 
Vader.
13En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik 
doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal 
worden.
14Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het 
doen.



Schriftlezingen Joh 14 : 12 – 16a (HSV)

De belofte van de andere Trooster

15Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht.
16En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere 
Trooster geven



Hand. 4 : 32 – 37 / 9 : 26-29a + 31 (HSV)

Vrijwillige gemeenschap van goederen bij de eerste christenen

32En de menigte van hen die geloofden, was een van 
hart en een van ziel; en niemand zei dat iets van wat 
hij bezat, van hemzelf was, maar alles hadden zij 
gemeenschappelijk.
33En de apostelen legden met grote kracht getuigenis 
af van de opstanding van de Heere Jezus; en er was 
grote genade over hen allen.
34Want er was ook niemand onder hen die gebrek 
leed; want allen die landerijen of huizen bezaten, 



Hand. 4 : 32 – 37 / 9 : 26-29a + 31 (HSV)

verkochten die en brachten de opbrengst van het 
verkochte en legden die aan de voeten van de 
apostelen.
35En aan ieder werd uitgedeeld naar dat men nodig 
had.
36En Joses, die door de apostelen ook Barnabas 
genoemd werd (wat vertaald betekent: een zoon van 
vertroosting), een Leviet, afkomstig uit Cyprus,
37had een akker, verkocht die en bracht het geld en 
legde het aan de voeten van de apostelen.



Hand. 4 : 32 – 37 / 9 : 26 - 29a + 31 (HSV)

26Toen Saulus nu in Jeruzalem gekomen was, 
probeerde hij zich bij de discipelen aan te sluiten, 
maar zij waren allen bevreesd voor hem, want zij 
geloofden niet dat hij een discipel was.
27Maar Barnabas nam hem onder zijn hoede, 
bracht hem naar de apostelen en vertelde hun hoe hij 
onderweg de Heere gezien had, dat Hij tot hem 
gesproken had en hoe hij in Damascus vrijmoedig 
gesproken had in de Naam van Jezus.
28En hij ging in Jeruzalem met hen in en uit.
29En hij sprak vrijmoedig in de Naam van de Heere 
Jezus;



Hand. 4 : 32 – 37 / 9 : 26 - 29a + 31 (HSV)

31De gemeenten dan in heel Judea, Galilea en 
Samaria hadden vrede en werden opgebouwd; en zij 
wandelden in de vreze des Heeren en de vertroosting 
door de Heilige Geest en namen in aantal toe.



Psalm 119 : 17 (voorzang)



Psalm 119 : 17 (voorzang)



Verkondiging

Thema

Getroost om te troosten !

Barnabas : profiel van een dienaar



NLB 838 : 1 en 3 (voorzang)



NLB 838 : 1 en 3 (voorzang)



NLB 838 : 1 en 3 (voorzang)



NLB 838 : 1 en 3 (voorzang)



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

College van Kerkrentmeesters
1e collecte

Onderhoud orgel

Diaconie

“uitgangs” collecte 

Vakantietas

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







Zegen

met gezongen Gezang 456 : 3





Gezegende Zondag

In de dienst welke begint om 18.00 uur gaat 

voor:

Ds. M.C. van Pelt, Ridderkerk

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


