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Welkom en mededelingen



Stil gebed

De gemeente gaat (indien mogelijk) staan



Gezang 239: 1, 3 en 6



Gezang 239: 1, 3 en 6

3 Ontsteek een licht in ons verstand

en maak tot liefde ons hart bereid,

geleid met milde vaste hand

ons zwakke vlees in zekerheid.



Gezang 239: 1, 3 en 6

6 Maak ons geloof zo vol en schoon

dat het de Vader leert verstaan

en Jezus Christus, 's Vaders Zoon,

o Geest van beiden uitgegaan.



Bemoediging en groet

Hierna gaat de gemeente weer zitten



Intro



Gebed van verootmoediging

en

Stilte



Hemelhoog 229

Heilige Geest van God, 

vul opnieuw mijn hart.

Heilige Geest van God, 

vul opnieuw mijn hart.

Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw.

Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart.



Richtlijn
Efeze 4: 1-16 (NBV)

1 Ik, die gevangenzit omwille van de Heer, vraag

u dan ook dringend de weg te gaan die past bij

de roeping die u hebt ontvangen:  
2 wees steeds bescheiden, zachtmoedig en

geduldig, en verdraag elkaar uit liefde. 
3 Span u in om door de samenbindende kracht

van de vrede de eenheid te bewaren die de

Geest u geeft:  4 één lichaam en één geest,

zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping,  



Richtlijn
Efeze 4: 1-16 (NBV)

5 één Heer, één geloof, één doop,  6 één God en

Vader van allen, die boven allen, door allen en in

allen is. 7 Aan ieder van ons is genade

geschonken naar de maat waarmee Christus

geeft.  8 Daarom staat er: ‘Toen hij opsteeg naar

omhoog, voerde hij gevangenen mee en schonk

hij gaven aan de mensen.’ 9 ‘Hij steeg op’ – wat

betekent dat anders dan dat hij ook is afgedaald

naar wat lager ligt, naar de aarde? 



Richtlijn
Efeze 4: 1-16 (NBV)

10 Hij die is afgedaald is dezelfde als hij die

opsteeg, tot boven de hemelsferen, om alles met

zijn aanwezigheid te vullen. 11 En hij is het die

apostelen heeft aangesteld, en profeten,

evangelieverkondigers, herders en leraren, 
12 om de heiligen toe te rusten voor het werk in

zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus

opgebouwd, 13 totdat wij allen samen door ons

geloof en door onze kennis van de Zoon van God 



Richtlijn
Efeze 4: 1-16 (NBV)

een eenheid vormen, de eenheid van de

volmaakte mens, van de tot volle wasdom

gekomen volheid van Christus. 14 Dan zijn we

geen onmondige kinderen meer die stuurloos

ronddobberen en met elke wind meewaaien, met

wat er maar verkondigd wordt door mensen die

tot alles in staat zijn wanneer ze anderen listig en

doortrapt op een dwaalspoor willen brengen. 



Richtlijn
Efeze 4: 1-16 (NBV)

15 Dan zullen we, door ons aan de waarheid te

houden en elkaar lief te hebben, samen volledig

toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus. 
16 Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang,

en wordt het ondersteund en bijeengehouden

door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt

naar vermogen bij tot de groei van het lichaam,

dat zo zichzelf opbouwt door de liefde.



Gebed en voorbeden



Moment voor de kinderen



Kinderlied: Als ik lees in de Bijbel



Kindernevendienst

Groep 7 en 8 blijven in de kerk



Bijbellezing (NBV)   

Efeze 3:14 - 21

14 Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader,     
15 die de vader is van elke gemeenschap in de 

hemelsferen en op aarde. 16 Moge hij vanuit zijn 

rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte 

schenken door zijn Geest,  17 zodat door uw 

geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u 

geworteld en gegrondvest blijft in de liefde.        
18 Dan zult u met alle heiligen de lengte en de 

breedte, de hoogte en de diepte kunnen 

begrijpen, 



Bijbellezing (NBV)   

Efeze 3:14 - 21

19 ja de liefde van Christus kennen die alle 

kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen 

met Gods volkomenheid. 20 Aan hem die door de 

kracht die in ons werkt bij machte is oneindig 

veel meer te doen dan wij vragen of denken,      
21 aan hem komt de eer toe, in de kerk en in 

Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle 

eeuwigheid. Amen.



Gezang 95: 1, 2 en 3

Nu bidden wij met ootmoed en ontzag

de Vader aan, wiens naam aan elk geslacht

in hemel en op aarde aanzijn gaf,

dat, naar zijn heerlijk wezen,

Hij ons de kracht des Heilgen Geestes geve

en de Messias bij ons intrek neme.

Zijn liefde is de grondslag van ons leven,

de oorsprong van ons hart.



Gezang 95: 1, 2 en 3

Dan zullen wij met alle heilgen saam

in 't morgenlicht op hoge tinnen staan

en hoogt' en diepte, lengt' en breedte van

Gods heil doormeten mogen.

Dan kennen wij de liefde uit den hoge,

al gaat zij verre het verstand te boven.

Wij zullen tot de volle wasdom komen

in Gods verheven naam.



Gezang 95: 1, 2 en 3

Hem nu die in ons werkt en ons geleidt,

die verder gaat dan al ons bidden reikt

en meer is dan ons diepste denken peilt,

zij heerlijkheid en glorie

in de gemeente die Hij heeft verkoren,

in elk geslacht dat van zijn naam zal horen,

door Jezus Christus, nu gelijk tevoren

en tot in eeuwigheid.



Prediking
n.a.v. Efeze 3: 16 en 17a

Moge Hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke 

wezen kracht en sterkte schenken door zijn 

Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan 

wonen in uw hart.



Hemelhoog 667: 1, 2 en 3

Wees stil voor het aangezicht van God,

want heilig is de Heer.

Aanbid Hem met eerbied en ontzag,

en kniel nu voor Hem neer,

die zelf geen zonde kent

en ons genade schenkt.

Wees stil voor het aangezicht van God,

want heilig is de Heer.



Hemelhoog 667: 1, 2 en 3

Wees stil, want de heerlijkheid van God

omgeeft ons in dit uur.

Wij staan nu op heilige grond,

waar Hij verschijnt met vuur.

Een eeuwigdurend licht

straalt van zijn aangezicht.

Wees stil, want de heerlijkheid van God

omgeeft ons in dit uur.



Hemelhoog 667: 1, 2 en 3

Wees stil, want de kracht van onze God

daalt neer op dit moment.

De kracht van de God die vergeeft

en ons genezing brengt.

Niets is onmogelijk

voor wie gelooft in Hem.

Wees stil, want de kracht van onze God

daalt neer op dit moment.



Kindernevendienst

De kinderen komen terug in de kerk



Bericht van overlijden



Danken

Gezamenlijk 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

Kerk
Instandhouding Eredienst

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

Diaconie
Zending

Direct na deze dienst zijn 2 
leden van het nazorgteam 
beschikbaar voor u in de 
kerkzaal  voor een 
luisterend oor en/of een 
gebed



Psalm 147: 1, 4 en 7
(zo mogelijk staand)

Lof zij den HEER, goed is het leven

als 's Heren lof wordt aangeheven.

Lieflijk en recht te allen tijde

is 't onze God ons lied te wijden.

Hij bouwt de stad, door Hem verkoren,

het volk in ballingschap verloren

brengt Hij er samen, heelt hun wonden,

hoezeer hun harten zijn geschonden.



Psalm 147: 1, 4 en 7
(zo mogelijk staand)

Voor God is alle kracht van paarden

en macht van mensen zonder waarde.

Het snoeven van wie wapens dragen

is niet aan 's HEREN welbehagen.

Zijn welbehagen zal slechts wezen

met allen die Hem needrig vrezen,

die met hun harten voor Hem open

op zijn genade en liefde hopen.



Psalm 147: 1, 4 en 7
(zo mogelijk staand)

De HEER heeft Jakob uitverkoren

om naar zijn heilig woord te horen.

Aan Israël heeft Hij ten leven

zijn rechten en zijn wet gegeven.

Zo deed Hij aan geen andre volken.

Laat ons des HEREN lof vertolken.

De kracht, de heerlijkheid, de ere

zijn Hem, die eeuwig zal regeren.



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. H.O. ter Beek uit Varik-Heesselt

Onze diensten zijn te volgen via kerknumansdorp.nl


