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Mededelingen



Stil gebed



Psalm 73 : 10

Wien heb ik in de hemel, Heer,

behalve U, mijn troost en eer?

Wat kan op aarde mij bekoren?

Alleen bij U wil ik behoren.

Al zou mijn vlees en hart vergaan,

toch zal ik, God, voor U bestaan,

Wien ik mijn leven toevertrouw,

Gij zijt de rots waarop ik bouw.



Votum en Groet



Gezang 282: 3 (Laat ons U ter ere zingen)

Laat ons U ter ere zingen

met allen, die uw troon omringen,

één koor van mens’ en englenstem!

Paarlen zijn der poorten bogen,

die nederdalen uit den hogen:

het hemelse Jeruzalem.

Geen oog heeft ooit begroet,

geen hart heeft ooit vermoed

zulk een vreugde.

Zo juichen wij - en roemen blij

de glorie van uw heerschappij!



Nieuwtestamentische 

gebodslezing: 

1 Thessalonicenzen 4 : 

16 t.m. 5 : 11



16 Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn 
stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de 
Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de 
doden die Christus toebehoren opstaan,

17 en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met 
hen worden weggevoerd op de wolken en gaan we de 
Heer in de lucht tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem 
zijn.

18 Troost elkaar met deze woorden.

1 Broeders en zusters, ik hoef u niet te schrijven over het 
moment waarop dit zal gebeuren,

2 want u weet zelf maar al te goed dat de dag van de Heer 
komt als een dief in de nacht.

3 Als de mensen zeggen dat er vrede en veiligheid is, 
worden ze plotseling getroffen door de ondergang, zoals



een zwangere vrouw door barensweeën. Vluchten is dan 
onmogelijk.

4 Maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de 
duisternis, zodat de dag van de Heer u zou kunnen 
overvallen als een dief,

5 want u bent allen kinderen van het licht en van de dag. 
Wij behoren niet toe aan de nacht en de duisternis,

6 dus laten we niet slapen, zoals anderen, maar waken en 
op onze hoede zijn.

7 Wie slaapt, slaapt ‘s nachts, en wie zich bedrinkt, is ‘s 
nachts dronken;

8 maar laten wij, die toebehoren aan de dag, op onze 
hoede zijn, omgord met het harnas van geloof en liefde, 
en getooid met de helm van de hoop op redding.



9 Want Gods bedoeling met ons is niet dat wij 
veroordeeld worden, maar dat wij gered worden door 
onze Heer Jezus Christus.

10 Hij is voor ons gestorven opdat wij, of we nu op aarde 
zijn of gestorven zijn, samen met hem zullen leven.

11 Dus troost elkaar en wees elkaar tot voorbeeld, zoals u 
trouwens al doet.



Hemelhoog 275:1 en 2 (Heer, ik kom tot u)

1. Heer, ik kom tot U
hoor naar mijn gebed
Vergeef mijn zonden nu
en reinig mijn hart

2. Met uw liefde, Heer
kom mij tegemoet
nu ik mij tot U keer
en maak alles goed



Gebed om de opening van het 

Woord en verlichting met de 

Heilige Geest



Kindermoment



Schriftlezing
Openbaring 21 – 9 – 27 (NBV)

9 Een van de zeven engelen met de offerschalen 

die gevuld waren met de laatste zeven plagen 

kwam op me af en zei: ‘Ik wil je de bruid laten zien, 

de vrouw van het lam.’

10 Ik raakte in vervoering, en hij nam mij mee naar 

een heel hoge berg en liet me de heilige stad 

Jeruzalem zien, die uit de hemel neerdaalde, bij 

God vandaan.

11 De stad schitterde door Gods luister, met een 

schittering als van een edelsteen, als een 

kristalheldere jaspis.



Schriftlezing
Openbaring 21 – 9 – 27 (NBV)

12 Ze had een grote, hoge muur met twaalf poorten 

en bij elke poort stond een engel. Op de poorten 

waren namen geschreven: de namen van de twaalf 

stammen van Israëls zonen.

13 Vanuit het oosten gezien waren er drie poorten, 

vanuit het noorden drie, vanuit het zuiden drie en 

vanuit het westen drie.

14 De stadsmuur had twaalf grondstenen, met 

daarop de namen van de twaalf apostelen van het 

lam.



Schriftlezing
Openbaring 21 – 9 – 27 (NBV)

15 Degene die met mij sprak had een gouden 

meetstok om daarmee de stad, de poorten en de 

muur op te meten.

16 De stad was vierkant, even lang als breed. Hij 

mat de stad met zijn meetstok: twaalfduizend 

stadie, zowel in de lengte als in de breedte en in de 

hoogte.

17 Hij mat de stadsmuur: honderdvierenveertig el, 

in gewone mensenmaat, die ook engelenmaat is.

18 De muur was gemaakt van jaspis, en de stad 

zelf was van zuiver goud, helder als glas.



Schriftlezing
Openbaring 21 – 9 – 27 (NBV)

19 De grondstenen van de stadsmuur waren 

versierd met allerlei edelstenen. De eerste was van 

jaspis, de tweede van lazuursteen, de derde 

kornalijn, de vierde smaragd,

20 de vijfde sardonyx, de zesde sarder, de 

zevende olivijn, de achtste aquamarijn, de negende 

topaas, de tiende turkoois, de elfde granaat en de 

twaalfde amethist.

21 De twaalf stadspoorten waren twaalf parels, 

elke poort een parel op zich. De straten van de stad 

waren van zuiver goud en schitterden als glas.



Schriftlezing
Openbaring 21 – 9 – 27 (NBV)

22 Maar een tempel zag ik niet in de stad, want 

God, de Heer, de Almachtige, is haar tempel, met 

het lam.

23 De stad heeft het licht van de zon en de maan 

niet nodig: over haar schijnt Gods luister, en het lam 

is haar licht.

24 De volken zullen in haar licht leven en de 

koningen op aarde betuigen daar hun lof.

25 De poorten zullen overdag nooit gesloten 

worden, en nacht zal het er niet meer zijn.



Schriftlezing
Openbaring 21 – 9 – 27 (NBV)

26 De volken zullen in haar hun lof en eer komen 

betuigen.

27 Maar alles wat verwerpelijk is en iedereen die 

zich met gruwelijke dingen en leugens inlaat, komt 

de stad niet binnen, alleen zij die in het boek van 

het leven staan, het boek van het lam.



Psalm 122 : 2

Hoe zijn de stammen opgegaan!

Hier gingen ons de voeten voor

der pelgrims, die de Heer verkoor,

hier, waar uw heilge muren staan!

Jeruzalem, dat ik bemin,

wij treden uwe poorten in

naar 's Heren woord, om zijn naams ere!

Zo is het Israël gezegd:

hier zijn de zetels van het recht,

de troon, waar David zal regeren!



Verkondiging

n.a.v. Openbaring 21:22 

met als thema: 

‘Je weet niet wat je ziet’



Psalm 122 : 3

Bidt heil toe aan dit Vredesoord:

dat die u mint bevredigd zij,

dat vrede in uw wallen zij,

gezegend zij uw muur en poort!

Jeruzalem, dat ik bemin,

wij treden uwe poorten in

om u met vrede te ontmoeten!

Om al mijn broeders binnen u,

om 's Heren tempel wil ik u,

o stad van God, met vrede groeten.



Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 

Schepper van hemel en aarde;

En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, 

onze Here, die ontvangen is van de Heilige 

Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden 

heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, 

gestorven en begraven, is neergedaald in het rijk 

van de dood, op de derde dag opgestaan van de 

doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de 

rechterhand van God, de almachtige Vader, 



Geloofsbelijdenis

vanwaar Hij komen zal om te oordelen de

levenden en de doden.

Ik geloof in de Heilige Geest;
ik geloof de heilige katholieke Kerk, de 
gemeenschap der heiligen;
de vergeving der zonden, de opstanding des 
vleses en het eeuwige leven.



Onderwijzing bij het avondmaal
De apostel Paulus beschrijft hoe onze Heer Jezus 

Christus het heilig Avondmaal heeft ingesteld:‘In de 

nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd nam 

hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het 

brood en zei: “Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, 

telkens opnieuw, om mij te gedenken.” Zo nam hij 

na de maaltijd ook de beker, en hij zei: “Deze beker 

is het

nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. 

Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om mij te 

gedenken.”



Onderwijzing bij het avondmaal
Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker 

drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij 

komt.’

In het heilig Avondmaal gedenken wij hoe onze Heer en 

Heiland Jezus Christus in de wereld is gekomen om 

ons te verlossen. Al weldoende ging Hij rond. Hij genas 

de zieken en vergaf de zondaars. Hij nam ons lijden op 

zich. Om onze zonden werd Hij doorboord. Hij werd 

mishandeld, maar verzette zich niet, en deed zijn mond 

niet open. Hij werd gebonden – om ons te bevrijden. Hij 

werd ter dood veroordeeld, ja, tot de dood aan het kruis 

– om ons vrij te spreken. Hij heeft zich vernederd tot in 

de allerdiepste ellende en eenzaamheid. 



Onderwijzing bij het avondmaal
Met luide stem riep Hij toen: ‘Mijn God, mijn God, 

waarom hebt u mij verlaten’ – opdat wij door God 

aangenomen en nooit meer door Hem verlaten zouden 

worden. In Christus zijn wij met God verzoend, toen Hij 

zei: ‘Het is volbracht.’ Hij is voor ons gestorven en 

begraven. Maar, op de derde dag is Hij opgewekt uit de 

doden. Nieuw leven heeft Hij ons gebracht. De 

levendmakende Geest heeft Hij ons geschonken. Door 

die Geest worden wij, broeders en zusters, met elkaar 

als leden van één lichaam in waarachtige liefde 

verbonden. Deze eenheid zullen wij niet alleen met

woorden maar ook met daden aan elkaar bewijzen. De 

apostel schrijft:



Onderwijzing bij het avondmaal
‘Omdat het één brood is zijn wij, hoewel met velen, één 

lichaam, want wij hebben allen deel aan dat ene brood.’ 

Zo nodigt Christus ons hier en nu aan zijn maaltijd, een 

vreugdemaal voor heel het volk van God. Laten wij dan 

samen delen in het feest dat de Heer voor ons bereid 

heeft, aan deze tafel, waar het brood ons zal 

verzadigen en de wijn ons hart verheugt. Van oost en 

west, van noord en zuid zullen de volken der aarde 

komen en aanzitten in het Koninkrijk van God. Met 

groot verlangen mogen wij uitzien naar de wederkomst 

van Jezus Christus en naar de bruiloft van het Lam. 

Dan zal God zijn alles in allen. 



Inzameling der gaven

2e collecte CvK – Verbouwing van “de Voorhof”
https://site.skgcollect.nl/254/gift/formulier.html?id=2579

Uitgangscollecte Diaconie – Voedselbank HW
https://site.skgcollect.nl/254/gift/formulier.html?id=2578

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

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

1e collecte CvK – Onderhoud gebouwen
https://site.skgcollect.nl/254/gift/formulier.html?id=2577

https://site.skgcollect.nl/254/gift/formulier.html?id=2579
https://site.skgcollect.nl/254/gift/formulier.html?id=2578
https://site.skgcollect.nl/254/gift/formulier.html?id=2577


Terwijl de tafel wordt toebereid

zingen we NLB 835 : 1 en 2



NLB 835 : 1 en 2

Jezus, ga ons voor

deze wereld door,

en U volgend op uw schreden

gaan wij moedig met U mede.

Leid ons aan uw hand

naar het vaderland.



NLB 835 : 1 en 2

Valt de weg ons lang,

zijn wij klein en bang,

sterk ons, Heer, om zonder klagen

achter U ons kruis te dragen.

Waar Gij voor ons trad,

is het rechte pad.



Gebed

Barmhartige God en Vader, geef dat wij door dit 

avondmaal ons hoe langer hoe meer aan uw 

Zoon Jezus Christus zullen toevertrouwen. 

Voed ons zo met het hemelse brood, dat wij niet 

meer in onze zonde leven, maar Christus in ons 

en wij in Hem. Geef ons al het goede, naar 

lichaam en ziel en schenk ons uw genade en 

vergeving. Dit alles vragen wij U, in de 

verwachting van de wederkomst van uw Zoon en 

de bruiloft van het Lam.



Dankzegging en voorbede 

stil gebed 

gezamenlijk Onze Vader



Onze vader

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw Naam 

worde geheiligd uw Koninkrijk kome; uw wil 

geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de 

aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood; en 

vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij 

vergeven onze schuldenaren; en leid ons niet in 

verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want 

van U is het Koninkrijk en de kracht

en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.



Nodiging

Laten we niet bij het uiterlijk van brood en wijn 

blijven, maar onze harten omhoog in de hemel 

verheffen, waar Christus is. Zo zullen wij waarlijk 

door de werking van de heilige Geest met zijn 

lichaam en bloed gevoed worden, als wij brood en 

wijn tot zijn gedachtenis ontvangen. Kom nu, want 

alle dingen zijn gereed. 



Gemeenschap van brood en wijn

Het brood dat wij breken is de gemeenschap 

met het lichaam van Christus. 

[Neem, eet, gedenk en geloof, dat het lichaam 

van onze Heer Jezus Christus gegeven is tot 

een volkomen verzoening van al onze zonden].



Gemeenschap van brood en wijn

De beker der dankzegging, waarover wij de 

dankzegging uitspreken, is de gemeenschap 

met het bloed van Christus. 

[Neem, drink allen daaruit, gedenk en geloof, dat 

het kostbaar bloed van onze Heer Jezus 

Christus vergoten is tot een volkomen 

verzoening van al onze zonden.]



Dankzegging na de maaltijd



Psalm 103 : 1 - 4, 8 – 12, 22

Prijs de HEER, mijn ziel, prijs, mijn hart, zijn 

heilige naam. Prijs de HEER, mijn ziel, vergeet 

niet één van zijn weldaden. Hij vergeeft u alle 

schuld, hij geneest al uw kwalen, hij redt uw 

leven van het graf, hij kroont u met trouw en 

liefde, Liefdevol en genadig is de HEER, hij blijft 

geduldig en groot is zijn trouw. Niet eindeloos 

blijft hij twisten, niet eeuwig duurt zijn toorn.



Psalm 103 : 1 - 4, 8 – 12, 22

Hij straft ons niet naar onze zonden, hij vergeldt 

ons niet naar onze schuld. Zoals de hoge hemel 

de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw over 

wie hem vrezen. Zo ver als het oosten is van het 

westen, zo ver heeft hij onze zonden van ons 

verwijderd.

Prijs de HEER, al zijn schepselen, prijs hem, 

overal in zijn rijk. Prijs de HEER, mijn ziel. 



Gezang 304 : 1

God is getrouw, zijn plannen falen niet,

Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.

Die 't heden kent, de toekomst overziet,

laat van zijn woorden geen ter aarde vallen;

en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant,

volvoert zijn hand.



Zegen

….

Amen (3x)



Orgelspel 


