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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;

• Draag een mondkapje bij verplaatsing;

• Zing ingetogen;

• Geen ontmoeting en koffie/thee drinken 

na afloop



Welkom en mededelingen



Stil gebed

De gemeente gaat (indien mogelijk) staan



Psalm 42 (OB) : 1 en 2

't Hijgend hert, der jacht ontkomen,

schreeuwt niet sterker naar ’t genot

van de frisse waterstromen,

dan mijn ziel verlangt naar God.

Ja, mijn ziel dorst naar de Heer;

God des levens, ach wanneer

Zal ik naad’ren voor uw ogen,

In uw huis uw naam verhogen?



Psalm 42 (OB) : 1 en 2

'k Heb mijn tranen, onder 't klagen,

tot mijn spijze, dag en nacht;

daar mij spotters durven vragen;

waar is God, dien gij verwacht?

Mijn benauwde ziel versmelt,

als zij zich voor ogen stelt,

hoe ik onder stem en snaren,

feest hield met Gods blijde scharen.



Bemoediging en groet

Hierna gaat de gemeente weer zitten



Intro



Hemelhoog 286: 1 en 2



Hemelhoog 286: 1 en 2



APOSTOLISCHE 

GELOOFSBELIJDENIS

(indien mogelijk staande) 



Gebed



Moment voor de kinderen



KINDERLIED door de K@njerKidz



Kindernevendienst

De kinderen gaan naar de kindernevendienst



Bijbellezing Matteüs 9: 9-13(NBV) 

9 Toen Jezus van daar verderging, zag hij bij het 
tolhuis een man zitten die Matteüs heette, en hij 
zei tegen hem: ‘Volg mij.’ Hij stond op en volgde 
hem. 10 Toen hij thuis aanlag voor de maaltijd, 
kwam er ook een groot aantal tollenaars en 
zondaars, die samen met hem en zijn leerlingen 
aan de maaltijd deelnamen. 11 De farizeeën 
zagen dit en zeiden tegen zijn leerlingen: 
‘Waarom eet uw meester met tollenaars en 
zondaars?’ 12 Hij hoorde dit en gaf als antwoord: 
‘Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, 

maar zieken wel. 



Bijbellezing Matteüs 9: 9-13(NBV) 

13 Overdenk eens goed wat dit wil zeggen: 
“Barmhartigheid wil ik, geen offers.” Ik ben niet 
gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar 

zondaars.’



Psalm 63: 1 en 2

Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat,

naar U Heer, strekt zich mijn verlangen.

Mijn hart wil niets dan U ontvangen,

die leven zijt en leven laat.

O Heer, mijn ziel en zinnen smachten

en dorsten naar U in een land,

waarop de zon verzengend brandt, -

schenk Gij mijn leven nieuwe krachten.



Psalm 63: 1 en 2

Eens zag ik in uw tempelhof

U in uw glorie hoogverheven,

wiens gunst mij meer is dan het leven,

mijn lippen stamelden uw lof.

Mijn leven lang wil ik U prijzen,

uw naam aanbidden, want Gij voedt

mij met uw kracht, Gij schenkt mij moed.

O Heer, ik wil U dank bewijzen.



Prediking

n.a.v. Matteüs 9: 10

Toen hij thuis aanlag voor de maaltijd, 

kwam er ook een groot aantal tollenaars 

en zondaars, die samen met hem en zijn 

leerlingen aan de maaltijd deelnamen. 



NLB 377: 1, 4, 5 en 6



NLB 377: 1, 4, 5 en 6



NLB 377: 1, 4, 5 en 6



NLB 377: 1, 4, 5 en 6



Avondmaalsformulier



Gebed



Uitnodiging





Tafellezing Lukas 15: 1-7 (NBV) 

1 Alle tollenaars en zondaars kwamen hem 
opzoeken om naar hem te luisteren. 2 Maar 
zowel de farizeeën als de schriftgeleerden
zeiden morrend tegen elkaar: ‘Die man ontvangt 
zondaars en eet met hen.’ 3 Jezus vertelde hun 
toen deze gelijkenis: 4 ‘Als iemand van u 
honderd schapen heeft waarvan er één verloren 
is geraakt, laat hij dan niet de negenennegentig 
andere in de woestijn achter om naar het 
verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het 

gevonden heeft? 



Tafellezing Lukas 15: 1-7 (NBV) 

5 En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol 
vreugde op zijn schouders 6 en gaat hij naar 
huis. Daar roept hij zijn vrienden en buren bijeen 
en zegt tegen hen: “Deel in mijn vreugde, want ik 
heb het schaap gevonden dat verdwaald was.” 
7Ik zeg u: zo zal er in de hemel meer vreugde 
zijn over één zondaar die tot inkeer komt dan 
over negenennegentig rechtvaardigen die geen 

inkeer nodig hebben.



Gezang 440: 1 en 2

Ik heb de vaste grond gevonden,

waarin mijn anker eeuwig hecht:

de dood van Christus voor de zonden,

van eeuwigheid als grond gelegd.

Die grond zal onverwrikt bestaan,

als aard' en hemel ondergaan.



Gezang 440: 1 en 2

Het is het eeuwige erbarmen,

dat mijn besef te boven gaat,

het zijn de liefdevolle armen,

het is zijn hart, dat openstaat.

Hij noodt de zondaar, Hij vergeeft

die Hem het hart gebroken heeft.



Dankgebed

Voorbede

Gezamenlijk Onze Vader



Collecten

CvK-Hervormde Gemeente Numansdorp        
NL54 RABO 0373 7115 65    o.v.v. Collecte CvK 1 /2

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

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

Collecte 1 CvK
Kerkdienstgemist / Live stream

Collecte Diaconie
Vrienden van Eleos

Collecte 2 CvK
Onderhoud Gebouwen



HH 445: 1, 2 en 3 (zo mogelijk staand)

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.

Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.

Sterk in uw kracht, gerust in uw 
bescherming,

ik bouw op U en ga in uwen Naam.

Sterk in uw kracht, gerust in uw 
bescherming,

ik bouw op U en ga in uwen Naam.



HH 445: 1, 2 en 3 (zo mogelijk staand)

Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend.

En telkens meer moet ik uw kracht 
verstaan.

Toch rijst in mij een lied van overwinning.

Ik bouw op U en ga in uwen Naam.

Toch rijst in mij een lied van overwinning.

Ik bouw op U en ga in uwen Naam.



HH 445: 1, 2 en 3 (zo mogelijk staand)

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.

Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd.

In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan

in rust met U, die mij hebt voortgeleid. 

In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan

in rust met U, die mij hebt voortgeleid. 



Zegen

met 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 17.00 uur 

gaat voor:

Ds. H.J. Franzen uit Pijnacker

Onze diensten zijn te volgen via kerknumansdorp.nl


