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Welkom en mededelingen



Stil gebed

De gemeente gaat (indien mogelijk) staan



Psalm 96: 3 en 7 

3 Geeft aan den HEER, alle geslachten,

geeft aan den HERE lof en krachten.

Gij volken, roemt zijn grote naam,

komt in zijn heiligdom tezaam,

looft Hem, den Heer der hemelmachten.



Psalm 96: 3 en 7 

7 Zo zal zijn koninkrijk beginnen.

De Rechter rijdt de wereld binnen,

Hij richt de aarde naar zijn recht,

het pleit der volken wordt beslecht.

Zijn trouw en waarheid overwinnen.



Votum en groet

Hierna gaat de gemeente weer zitten



Woord van Bemoediging



Gezang 320: 1 en 3

1 Zingt een nieuw lied voor God de Here

en weest van harte zeer verblijd.

God wil alhier met ons verkeren,

hier wordt een huis voor Hem bereid.

Hij heeft de hand en het verstand

gezegend voor het werk,

de bouw van Christus' kerk.



Gezang 320: 1 en 3

3 God wil aan ons telkens weer tonen

dat Hij genadig is en trouw.

Dat Hij met ons samen wil wonen,

geeft ons de moed voor dit gebouw.

Maar niet met steen en hout alleen

is 't grote werk gedaan.

't Zal om onszelve gaan.



We luisteren naar 

de Wet van de Heere



Psalm 65: 2 en 6

2 Zalig wie door U uitverkoren

mag wonen in uw hof,

hoezeer hij door zijn schuld verloren

terneerlag in het stof.

Wij worden door U begenadigd

die heilig zijt en goed.

Gij die ons in uw huis verzadigt

met alle overvloed.



Psalm 65: 2 en 6

6 Gij kroont het jaar van uw genade.

Waar Gij getreden zijt

tooit de woestijn zich met een wade,

de heuvels zijn verblijd.

De weidegrond is wit van schapen,

het dal van koren blond.

Dit is het land door U geschapen,

uw lof schalt in het rond.



Gebed om verlichting met de 

Heilige Geest



Moment voor de kinderen



Kinderlied NLB 935

1 Je hoeft niet bang te zijn

al gaat de storm tekeer.

Leg maar gewoon je hand 

in die van onze Heer.

2 Je hoeft niet bang te zijn

als oorlog komt of pijn.

De Heer zal als een muur

rondom je leven zijn. >



Kinderlied NLB 935

3 Je hoeft niet bang te zijn,

al gaan de lichten uit.

God is er en Hij blijft,

als jij je ogen sluit.



Kindernevendienst

De kinderen gaan naar de kindernevendienst



Schriftlezing

Lukas 21: 5 - 38 (HSV) 

De verwoesting van Jeruzalem voorzegd
5En toen sommigen over de tempel zeiden dat hij met 
prachtige stenen en aan God gewijde geschenken 
versierd was, zei Hij: 6Wat betreft deze dingen 
waarnaar u kijkt: Er zullen dagen komen waarin 
niet één steen op de andere steen gelaten zal worden 
die niet afgebroken zal worden.7En zij vroegen Hem: 
Meester, wanneer zal dat dan zijn en wat is het teken 
dat deze dingen zullen gebeuren?
8En Hij zei: Pas op dat u niet misleid wordt, want velen 
zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de 
Christus, en: De tijd is nabijgekomen. Ga hen dan niet 
achterna.



Schriftlezing

Lukas 21: 5 - 38 (HSV) 

9En wanneer u zult horen van oorlogen en allerlei 
oproer, wees dan niet verschrikt. Want deze dingen 
moeten eerst geschieden, maar dat betekent niet 
meteen het einde. 10Toen zei Hij tegen hen:
Het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en 
het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk;
11en er zullen grote aardbevingen zijn in verschillende 
plaatsen, hongersnoden en besmettelijke ziekten. Er 
zullen ook verschrikkelijke dingen en grote tekenen 
vanuit de hemel plaatsvinden.
12 Maar vóór dit alles zullen ze de handen aan u slaan 
en u vervolgen, door u over te leveren in de 
synagogen en gevangenissen, 



Schriftlezing

Lukas 21: 5 - 38 (HSV) 

en u zult voor koningen en stadhouders geleid 
worden omwille van Mijn Naam. 13En dit zal u 
overkomen, opdat u zult getuigen. 14Neem u dan in uw 
hart voor niet van tevoren te bedenken hoe u zich 
moet verdedigen.
15Want Ik zal u mond en wijsheid geven die al uw 
tegenstanders niet zullen kunnen weerspreken of 
weerstaan. 16En u zult ook door ouders, broers, 
familieleden en vrienden overgeleverd worden, en zij 
zullen sommigen van u doden. 17En u zult omwille van 
Mijn Naam door allen gehaat worden. 18Maar er zal 
beslist geen haar van uw hoofd verloren gaan.
19Door uw volharding zult u uw leven verkrijgen.



Schriftlezing

Lukas 21: 5 - 38 (HSV) 

De grote verdrukking
20Wanneer u zult zien dat Jeruzalem door legers 
omringd wordt, weet dan dat zijn verwoesting nabij is.
21Laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de 
bergen en wie in het midden van Jeruzalem zijn, 
daaruit wegtrekken en wie op de velden zijn, er niet in 
gaan. 22Want dit zijn dagen van wraak, opdat al wat 
geschreven staat, vervuld wordt. 23Maar wee de 
zwangeren en de zogenden in die dagen, want er zal 
grote nood zijn in het land en toorn over dit volk. 24En 
zij zullen vallen door de scherpte van het zwaard en in 
gevangenschap weggevoerd worden onder alle 
heidenen. 



Schriftlezing

Lukas 21: 5 - 38 (HSV) 

En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden,
totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn.

De wederkomst
25En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en 
op de aarde benauwdheid onder de volken, in 
radeloosheid vanwege het bulderen van zee en 
golven. 26En het hart van de mensen zal bezwijken 
van vrees en verwachting van de dingen die de wereld 
zullen overkomen, want de krachten van de hemelen 
zullen heftig bewogen worden. 27En dan zullen zij de 
Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote 
kracht en heerlijkheid.



Schriftlezing

Lukas 21: 5 - 38 (HSV) 

28Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, 
kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw 
verlossing nabij is. 29En Hij sprak tot hen een 
gelijkenis: Kijk naar de vijgenboom en naar alle 
bomen. 30Zodra ze uitlopen en u dat ziet, weet u uit 
uzelf dat de zomer al nabij is. 31Zo ook u, wanneer u 
deze dingen zult zien geschieden, weet dan dat het 
Koninkrijk van God nabij is. 32Voorwaar, Ik zeg u dat 
dit geslacht zeker niet voorbij zal gaan, totdat alles 
geschied is. 33De hemel en de aarde zullen 
voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen beslist niet 
voorbijgaan.



Schriftlezing

Lukas 21: 5 - 38 (HSV) 

Waakzaamheid
34Wees op uw hoede dat uw hart niet op enig moment 
bezwaard wordt door roes en dronkenschap en door 
zorgen over de alledaagse dingen, en dat die dag u 
niet onverwachts overkomt. 35Want als een strik zal hij 
komen over allen die op het hele aardoppervlak 
wonen.
36Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht 
zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te 
ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon 
des mensen.



Schriftlezing

Lukas 21: 5 - 38 (HSV) 

Jezus' laatste dagen in Jeruzalem
37Overdag nu gaf Hij onderwijs in de tempel, maar 's 
nachts ging Hij de stad uit en overnachtte op de berg 
die de Olijfberg heet.
38En al het volk kwam 's morgens vroeg naar Hem toe 
in de tempel om Hem te horen.



Tekst voor de verkondiging

Lukas 21: 36 (HSV) 

36Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig 
geacht zult worden om al die dingen die gebeuren 
zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan 
voor de Zoon des mensen.



Psalm 145: 2 en 5

2 

Ik zal getuigen van uw heerlijk licht,

van al de wondren die Gij hebt verricht,

opdat men alom spreke van uw kracht,

en roeme in uw overwinningsmacht.

Uw grootheid, Heer, gaat boven mijn begrippen,

uw goedheid, Heer, is altijd op mijn lippen

en juichend zal men overal bezingen

uw recht, o Heer, uw trouw aan stervelingen.



Psalm 145: 2 en 5

5 

Zie, aller ogen zijn op U gericht,

Heer, die te rechter tijd hun nood verlicht.

Gij opent uwe hand, en al wat leeft

vindt voedsel, vindt al wat het nodig heeft.

Rechtvaardig is de Heer in al zijn wegen,

in al zijn daden is Hij ons genegen.

Al wie Hem aanroept, schenkt Hij zijn ontferming;

wie Hem in waarheid aanroept, vindt 
bescherming.



Verkondiging

n.a.v. Lukas 21: 36

Wees waakzaam en bid onophoudelijk om te ontkomen 

aan de dingen die gebeuren gaan en om voor de 

Mensenzoon te kunnen verschijnen.’



Gezang 296: 1, 2 en 3

1 Ik kom met haast, roept Jezus' stem.

Hij heeft de dood verslagen.

Nu zal al wie gelooft in Hem

de kroon des levens dragen.

Wijk niet van Hem.

Hoor naar zijn stem.

Reeds wenken ons van boven

de scharen, die Hem loven.



Gezang 296: 1, 2 en 3

2 Ik kom met haast, Ik kom! Houd vast

wat Ik u heb gegeven.

Er blijft op alle aardse last

een open deur ten leven.

Werp van u af

wat Ik niet gaf.

Blijf u standvastig scharen

bij wie mijn woord bewaren.



Gezang 296: 1, 2 en 3

3 Ik kom met haast, houd wat gij hebt,

nog is de worstling gaande.

Ik ben 't uit wie gij krachten schept,

houd in de strijd u staande.

Zie op naar Mij:

Ik blijf nabij.

Ik houd u vast in 't lijden.

Niets zal u van Mij scheiden.



Kindernevendienst

De kinderen komen terug in de kerk



Dankgebed

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

Collecte 1 College van Kerkrentmeesters

Biddagcollecte

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

Collecte uitgang Diaconie
A Rocha

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 2 College van Kerkrentmeesters

Onderhoud Gebouwen



Psalm 98: 1, 2 en 4

1 Zingt een nieuw lied voor God den Here,

want Hij bracht wonderen tot stand.

Wij zien Hem heerlijk triomferen

met opgeheven rechterhand.

Zingt voor den Heer, Hij openbaarde

bevrijdend heil en bindend recht

voor alle volkeren op aarde.

Hij doet zoals Hij heeft gezegd.



Psalm 98: 1, 2 en 4

2 Ja Hij is ons getrouw gebleven,

Hij heeft in goedertierenheid,

naar de belofte eens gegeven,

het huis van Israël bevrijd.

Zijn volk is veilig in zijn handen.

Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.

Zo werd tot in de verste landen

het heil van onze God aanschouwd.



Psalm 98: 1, 2 en 4

4 Laat alle zeeën, alle landen

Hem prijzen met een blij geluid.

Rivieren klappen in de handen,

de bergen jubelen het uit.

Hij komt, Hij komt de aarde richten,

Hij komt, o volken weest verblijd,

Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,

zijn heil en zijn gerechtigheid.



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 17.00 uur 

gaat voor:

Ds. M.C. van Pelt uit Ridderkerk

Onze diensten zijn te volgen via kerknumansdorp.nl


