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Welkom en mededelingen



Stil gebed

De gemeente gaat (indien mogelijk) staan



Psalm 86 : 1 en 2

1. Hoor mij, Heer, wil antwoord zenden,

zie mijn bittere ellende.

Hoed mijn leven, U gewijd,

stel uw knecht in veiligheid.

Heer mijn God, wees mij genadig,

want ik roep tot U gestadig.

Stel mij in het blijde licht,

want ik zoek uw aangezicht.



Psalm 86 : 1 en 2

2. Ja tot U hef ik mijn leven,

Gij zijt mild om te vergeven,

rijk in goedertierenheid

voor een hart dat tot U schreit.

Heer, neem mijn gebed ter ore,

wil mijn luide smeken horen.

In het bitterste getij

roep ik en Gij antwoordt mij.



Bemoediging en groet

Hierna gaat de gemeente weer zitten



Intro



Gezang 285 : 1, 3 en 4

1. Geef vrede, Heer, geef vrede,

de wereld wil slechts strijd.

Al wordt het recht beleden,

de sterkste wint het pleit.

Het onrecht heerst op aarde,

de leugen triomfeert,

ontluistert elke waarde,

o red ons sterke Heer.



Gezang 285 : 1, 3 en 4

3. Geef vrede, Heer, geef vrede,

Gij die de vrede zijt,

die voor ons hebt geleden,

gestreden onze strijd,

opdat wij zouden leven

bevrijd van angst en pijn,

de mensen blijdschap geven

en vredestichters zijn.



Gezang 285 : 1, 3 en 4

4. Geef vrede, Heer, geef vrede,

bekeer ons felle hart.

Deel ons uw liefde mede,

die onze boosheid tart,

die onze mond leert spreken

en onze handen leidt.

Maak ons een levend teken:

uw vrede wint de strijd!



Gebed van verootmoediging



HH 668 : 1, 2 en 3

1. Wilt u van zonde en schuld zijn verlost?

Daar’s kracht in het bloed! 

Daar’s kracht in het bloed!

Weet, dat uw redding zoveel heeft gekost.

Daar's kracht in het bloed van het Lam!

Refrein:

Daar is kracht, kracht,  wonderbare kracht

in het bloed van het Lam.  

Daar is kracht, kracht,  wonderbare kracht 

in het dierbaar bloed van het Lam



HH 668 : 1, 2 en 3

2. Satan gaat rond als een briesende leeuw.

Daar’s kracht in het bloed!  

Daar’s kracht in het bloed!

Wilt u verlost zijn en witter dan sneeuw?

Daar’s kracht in het bloed van het Lam.

Refrein:

Daar is kracht, kracht,  wonderbare kracht

in het bloed van het Lam.  

Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht  

in het dierbaar bloed van het Lam



HH 668 : 1, 2 en 3

3. Kom dan tot Jezus, Hij stierf ook voor u.

Daar’s kracht in het bloed!  

Daar’s kracht in het bloed!

Hoort naar zijn woord en gelooft in Hem nu.

Daar’s kracht in het bloed van het Lam! 

Refrein:

Daar is kracht, kracht,  wonderbare kracht

in het bloed van het Lam.  

Daar is kracht, kracht,  wonderbare kracht  

in het dierbaar bloed van het Lam.



Leefregel – Romeinen 8 : 12 - 26

12Broeders en zusters, we zijn dus niet 
langer gebonden aan het aardse, om volgens 
aardse maatstaven te leven. 13Als u wel zo 
leeft, zult u zeker sterven. Als u echter uw 
zondige praktijken doodt door de Geest, zult 
u leven. 14 Allen die door de Geest van God 
worden geleid, zijn kinderen van God. 15U 
hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw 
als slaven in angst te leven, u hebt de Geest 
ontvangen om Gods kinderen te worden –
door Hem roepen wij God aan met ‘Abba, 
Vader’.



Leefregel – Romeinen 8 : 12 - 26
16De Geest zelf verzekert onze geest dat wij 
Gods kinderen zijn. 17En als we zijn kinderen 
zijn, zijn we ook zijn erfgenamen: 
erfgenamen van God, samen met Christus. 
Want wij delen in zijn lijden om ook met 
Hem te kunnen delen in Gods luister.
18Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van 
deze tijd in geen verhouding staat tot de 
luister die ons in de toekomst zal worden 
geopenbaard. 19De schepping ziet er 
reikhalzend naar uit dat de luister van Gods 
kinderen openbaar wordt.



Leefregel – Romeinen 8 : 12 - 26

20Want de schepping is ten prooi aan 
zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door Hem 
die haar daaraan heeft onderworpen. Maar er 
is hoop, 21omdat ook de schepping zelf zal 
worden bevrijd uit de slavernij van de 
vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en 
luister die Gods kinderen geschonken 
wordt. 22Wij weten dat de hele schepping nog 
altijd als in barensweeën zucht en lijdt. 23

En zij niet alleen, ook wijzelf, die als voorschot 
de Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in 
onszelf in afwachting van de openbaring dat we 
kinderen van God zijn:



Leefregel – Romeinen 8 : 12 - 26

de verlossing van ons sterfelijk bestaan. 24

In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al 
zouden zien waarop we hopen, zou het geen 
hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al 
kan zien? 25Maar als wij hopen op wat we nog 
niet zien, blijven we in afwachting daarvan 
volharden. 26En bovendien komt de Geest onze 
zwakheid te hulp; wij weten immers niet wat 
we in ons gebed tegen God moeten zeggen, 
maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze 
zuchten.



Gebeden en voorbeden



Moment voor de kinderen



Kinderlied HH 327 - (2x)

Diep, diep, diep als de zee.

Hoog, hoog, hoog als de lucht.

Wijd, wijd, wijd als het water blauw.

Is Jezus' liefde voor jou en mij.

't Is net zo diep, diep, diep als de zee.

Hoog, hoog, hoog als de lucht.

Wijd, wijd, wijd als het water blauw.

Is Jezus' liefde voor jou.



Kindernevendienst

De kinderen gaan naar de kindernevendienst



Bijbellezing

Leviticus 17 : 10 - 13 (NBV) 

10 Wanneer een Israëliet of een vreemdeling die 
bij jullie woont bloed eet, zal Ik me tegen hem 
keren en hem uit de gemeenschap stoten. 11Want 
het bloed is de levenskracht van een levend 
wezen. Ik heb het jullie gegeven om er op het 
altaar de verzoeningsrite mee te voltrekken, 
want bloed kan, als levenskracht, verzoening 
bewerken. 12Daarom heb Ik tegen de Israëlieten 
gezegd: ‘Niemand van jullie mag bloed eten, ook 
de vreemdelingen die bij jullie wonen niet.’



Bijbellezing

Leviticus 17 : 10 - 13 (NBV) 

13En als een Israëliet of een vreemdeling die bij 
jullie woont op wilde dieren of vogels jaagt die 
gegeten mogen worden, moet hij het bloed 
laten weglopen en het met droge aarde 
bedekken, 14want het bloed is de levenskracht van elk 
levend wezen.



(2x)





Bijbellezing

Efeze 1 : 1 – 14 (NBV) 

11 Van Paulus, door Gods wil apostel van 
Christus Jezus. Aan de heiligen in Efeze, aan de 
gelovigen die één zijn met Christus 
Jezus. 2Genade zij u en vrede van God, onze 
Vader, en van de Heer Jezus Christus.
Lof en dank
3Gezegend zij de God en Vader van onze Heer 
Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in 
onze eenheid met Christus, met talrijke 
geestelijke zegeningen heeft gezegend.



Bijbellezing

Efeze 1 : 1 – 14 (NBV) 

4 In Christus immers heeft God, voordat de 
wereld gegrondvest werd, ons uitgekozen om 
heilig en zuiver voor Hem te staan, en vol 
liefde 5heeft Hij ons naar zijn wil en verlangen 
voorbestemd om door Jezus Christus zijn 
kinderen te worden, 6tot eer van de grootheid 
van Gods genade, ons geschonken in zijn 
geliefde Zoon.
7 In Hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn 
onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade



Bijbellezing

Efeze 1 : 1 – 14 (NBV) 

8die God ons in overvloed heeft geschonken. Hij 
heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht 9-10 dit 
geheim onthuld: zijn besluit om alles in de 
hemel en op aarde onder één hoofd, Christus, 
bijeen te brengen, omdat het Hem behaagde de 
voltooiing van de tijd te verwezenlijken met 
Christus. 11 In Hem heeft God, die alles naar zijn 
wil en besluit tot stand brengt, ons de 
bestemming toebedeeld, in overeenstemming 
met zijn voornemen, 12dat wij, die reeds onze 
hoop op Christus gevestigd hebben, zouden 
bestaan tot eer van Gods grootheid.



Bijbellezing

Efeze 1 : 1 – 14 (NBV) 

13 In Hem bent ook u, toen u de boodschap van 
de waarheid hoorde, het evangelie van uw 
redding – in Hem bent u, toen u tot geloof 
kwam, gemerkt met het stempel van de heilige 
Geest, die ons beloofd is 14als voorschot op 
onze erfenis, opdat allen die Hij zich heeft 
verworven verlost zullen worden, tot eer van 
Gods grootheid.



Gezang 445 : 1, 2 en 3

1. God heeft mij zijn Zoon gegeven,

door 't geloof nam ik Hem aan;

ja, ik weet het, ik zal leven,

en door Hem ten hemel gaan.

Zelfs eer ik nog was geboren,

heeft mij God in Hem verkoren,

eer zijn woord met scheppersmacht

dit heelal tot aanzijn bracht.



Gezang 445 : 1, 2 en 3

2. Jezus Christus is gestorven,

is verrezen, ook voor mij,

heeft de zegepraal verworven

en het leven, ook voor mij.

Aan Gods rechterhand gezeten,

zal Hij nimmer mij vergeten,

maar, uit deernis met mijn lot,

treedt Hij voor mij in bij God.



Gezang 445 : 1, 2 en 3

3. Ruwe stormen mogen woeden,

alles om mij heen zij nacht,

God, mijn God zal mij behoeden,

God houdt voor mijn ziel de wacht.

Moet ik lang zijn hulp verbeiden,

zijne liefde blijft mij leiden:

door een nacht, hoe zwart, hoe dicht,

voert Hij mij in 't eeuwig licht.



Preek n.a.v.

Efeze 1 : 7 en 8a

‘ 7In Hem zijn wij door zijn bloed verlost en 
zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke 
genade 8die God ons in overvloed heeft 
geschonken ‘

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Thema

“Jezus onze bloeddonor”



















Kindernevendienst

De kinderen komen terug in de kerk



Bericht van overlijden



Dankgebed

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

Collecte 1 College van Kerkrentmeesters

Jeugdwerk

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

Collecte uitgang Diaconie
Jemina

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 215 : 1, 2 en 3

1. Christus, onze Heer, verrees,

halleluja!

Heilge dag na angst en vrees,

halleluja!

Die verhoogd werd aan het kruis,

halleluja,

bracht ons in Gods vrijheid thuis,

halleluja!



Gezang 215 : 1, 2 en 3

2. Prijst nu Christus in ons lied,

halleluja,

die in heerlijkheid gebiedt,

halleluja,

die aanvaardde kruis en graf,

halleluja,

dat Hij zondaars 't leven gaf,

halleluja!



Gezang 215 : 1, 2 en 3

3. Maar zijn lijden en zijn strijd,

halleluja,

heeft verzoening ons bereid,

halleluja!

Nu is Hij der heemlen Heer,

halleluja!

Englen juublen Hem ter eer,

halleluja!



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. F.J. van Harten, Scheveningen

Onze diensten zijn te volgen via kerknumansdorp.nl


