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Welkom en mededelingen



Stil gebed

De gemeente gaat (indien mogelijk) staan



Gezang 217: 1 en 4

1 Jezus leeft en ik met Hem!

Dood, waar is uw schrik gebleven?

Hem behoor ik en zijn stem

roept ook mij straks tot het leven,

opdat ik zijn licht aanschouw, -

dit is al waar ik op bouw.



Gezang 217: 1 en 4

4 Jezus leeft! Nu is de dood

mij de toegang tot het leven.

Troost en kracht in stervensnood

zal de Levende mij geven,

als ik stil Hem toevertrouw:

'Gij zijt al waar ik op bouw!'



Votum en groet

Hierna gaat de gemeente weer zitten



Psalm 24: 2 en 5

2 Wie is de mens die op zal gaan

en voor Gods heilig aanschijn staan?

Wie mag de tempel binnentreden?

Wie niet op loze wijsheid bouwt,

zijn hart en handen zuiver houdt

van kwade trouw en valse eden.



Psalm 24: 2 en 5

5 Gij poorten, heft uw hoofd omhoog,

aloude deur, maak wijd uw boog,

ruim baan voor de verheven koning.

Wie is die vorst zo groot in kracht?

Het hoofd van 's hemels legermacht!

Hij komt, Hij maakt bij ons zijn woning.



Wetslezing



Psalm 23: 1 en 2

1 

Ik wil van God als van mijn Herder spreken.

Onder zijn hoede zal mij niets ontbreken.

Groen is het land waarin Hij mij doet komen,

fris is de bron die Hij voor mij doet stromen.

Hij sterkt mijn ziel en wijst mij rechte wegen,

opdat ik Hem zal prijzen om zijn zegen.



Psalm 23: 1 en 2

2 

Zelfs door een dal van diepe duisternissen

waar ik het licht der levenden moet missen,

vrees ik geen kwaad, want Gij zijt aan mijn zijde

met stok en staf, tot troost en tot geleide.

Onder het oog van hen die mij verraden

richt Gij mij toe het nachtmaal der genade.



Gebed



Moment voor de kinderen



Kindernevendienst

De kinderen gaan naar de kindernevendienst



Schriftlezing (NBG51)   

Johannes 10: 1 - 10

1Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie niet door de 
deur de schaapskooi binnenkomt, maar op een 
andere plaats inklimt, die is een dief en een rover; 
2maar wie door de deur binnenkomt, is de herder 
der schapen. 3Voor hem doet de deurwachter 
open en de schapen horen naar zijn stem en hij 
roept zijn eigen schapen bij name en voert ze naar 
buiten. 4Wanneer hij zijn eigen schapen alle naar 
buiten gebracht heeft, gaat hij voor ze uit en de 
schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen; 



Schriftlezing (NBG51)   

Johannes 10: 1 - 10

5maar een vreemde zullen zij voorzeker niet 
volgen, doch zij zullen van hem weglopen, omdat 
zij de stem der vreemden niet kennen. 6In dit 
beeld sprak Jezus tot hen, maar zij begrepen niet, 
wat het was, dat Hij tot hen sprak. 7Jezus zeide
dan nogmaals: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik 
ben de deur der schapen. 8Allen, die vóór Mij 
gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de 
schapen hebben naar hen niet gehoord. 9Ik ben 
de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij 
behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en 
weide vinden. 



Schriftlezing (NBG51)   

Johannes 10: 1 - 10

10De dief komt niet dan om te stelen en te slachten 
en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven 
hebben en overvloed.



Gezang 14: 1 en 2

1 De Heer is mijn Herder!

'k Heb al wat mij lust;

Hij zal mij geleiden

naar grazige weiden.

Hij voert mij al zachtkens

aan waatren der rust.



Gezang 14: 1 en 2

2 De Heer is mijn Herder!

Hij waakt voor mijn ziel,

Hij brengt mij op wegen

van goedheid en zegen,

Hij schraagt me als ik wankel,

Hij draagt me als ik viel.



Preek



Psalm 79: 3 en 5

3

Het kwaad dat onze vaderen bedreven,

reken het ons niet toe, schenk ons het leven.

Zie onze zwakheid aan, God van genade,

en doe verzoening over onze daden.

O Heilige, beschaam ter wille van uw naam

die Israël schofferen. 

Moet dan hun drieste spot zeggen: 

Waar is hun God?

Waar is Hij nu, de Heer?



Psalm 79: 3 en 5

5

O Heer, wij zijn het volk door U verkoren,

wij zijn de schapen die uw roepstem horen,

Gij, onze herder, zult ons veilig leiden

aan stille waatren en in groene weiden.

Geslacht meldt aan geslacht uw goedheid

en uw kracht, de grootheid van uw daden.

Zo gaat een blinkend spoor van lof de 
eeuwen door.

Wij prijzen uw genade.



Kindernevendienst

De kinderen komen terug in de kerk



Gebed



Collecten

CvK-Hervormde Gemeente Numansdorp        
NL54 RABO 0373 7115 65    o.v.v. Collecte Kerk

Diaconie-Hervormde Gemeente Numansdorp
NL58 RABO 0347 4008 25   o.v.v. Collecte Diaconie

Kerk:
Jeugdwerk-clubs

Extra:
Onderhoud gebouwen

Diaconie:
Stichting Ontmoeting

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

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



Gezang 293: 3 en 4

3 Laat mij niet mijn lot beslissen:

zo ik mocht ik durfde niet.

Ach, hoe zou ik mij vergissen,

als Gij mij de keuze liet!

Wil mij als een kind behandlen,

dat alleen de weg niet vindt:

neem mijn hand in uwe handen

en geleid mij als een kind.



Gezang 293: 3 en 4

4 Waar de weg mij brengen moge,

aan des Vaders trouwe hand,

loop ik met gesloten ogen

naar het onbekende land.



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



Wilhelmus van Nassouwe

ben ik van duitsen bloed,

den vaderland getrouwe

blijf ik tot in den dood.

Een prinse van Oranje

ben ik vrij onverveerd,

den koning van Hispanje

heb ik altijd geëerd.



Mijn schild ende betrouwen

zijt Gij, o God, mijn Heer!

Op U zo wil ik bouwen,

verlaat mij nimmermeer!

Dat ik toch vroom mag blijven,

uw dienaar te aller stond,

de tirannie verdrijven

die mij mijn hart doorwondt.



Gezegende Zondag

In de dienst welke begint om 18.00 uur 

gaat voor:

Ds. J.H. den Braber

Onze diensten zijn te volgen via kerknumansdorp.nl


