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Lied voor de dienst

Opwekking 557
1.

Laat uw glorie zien 

aan heel de wereld om ons heen; 

als wij samen U aanbidden 

dan maakt U ons één. 

Laat uw glorie zien, 

laat alle blijdschap die U brengt 

een getuigenis van hoop zijn 

voor wie U niet kent. 



Lied voor de dienst

Opwekking 557
refrein:

Als wij samen U aanbidden 

en vol eerbied voor U staan, 

daalt uw Geest neer in ons midden; 

raak ons allen aan. 

Als wij Jezus' naam belijden 

als de enige die redt. 

Toon uw majesteit en glorie, 

dat is ons gebed. 



Lied voor de dienst

Opwekking 557
2.

Laat uw glorie zien, 

dat heel de wereld horen mag 

het lied van Jezus en het kruis 

waar Hij ons redding bracht. 

Laat uw glorie zien 

aan wie gebroken is en moe, 

dat zij horen hoe U liefdevol 

hun namen roept. 



Lied voor de dienst

Opwekking 557
refrein:

Als wij samen U aanbidden 

en vol eerbied voor U staan, 

daalt uw Geest neer in ons midden; 

raak ons allen aan. 

Als wij Jezus' naam belijden 

als de enige die redt. 

Toon uw majesteit en glorie, 

dat is ons gebed. 



Lied voor de dienst

Opwekking 557
3.

Laat uw glorie zien 

aan heel de wereld om ons heen; 

als wij samen U aanbidden 

dan maakt U ons één. 

Laat uw glorie zien, 

laat alle blijdschap die U brengt 

een getuigenis van hoop zijn 

voor wie U niet kent. 



Lied voor de dienst

Opwekking 557
refrein:

Als wij samen U aanbidden 

en vol eerbied voor U staan, 

daalt uw Geest neer in ons midden; 

raak ons allen aan. 

Als wij Jezus' naam belijden 

als de enige die redt. 

Toon uw majesteit en glorie, 

dat is ons gebed. 



Lied voor de dienst

Opwekking 557
brug:

Laat uw glorie zien,

Laat uw glorie zien,

Laat uw glorie zien,

Laat uw glorie zien.

Wij aanbidden U, 

Wij aanbidden U, 

Wij aanbidden U, 

Wij aanbidden U.



Welkom

Welkom en mededelingen door 

ouderling Edwin Mallegrom

Voor verdere bijzonderheden wordt 

verwezen naar de weekbrief.



Stil gebed (staande)



Votum en groet (staande)

Na de votum en groet gaat 

de gemeente weer zitten. 



Psalm 27 (Psalm Projects)

God is mijn licht, mijn heil wie zou ik vrezen 

Ik steun op hem verlaat mij op de Heer

veilig bij God, hoef ik niet bang te wezen

Hij is mijn hulp wat mij bedreigt valt neer

Dit ene is wat heel mijn hart verlangt

te wonen waar hij mij liefdevol ontvangt

Die veilig in zijn huis mij bergt en hoedt

Wacht op de Heer, mijn hart,

Ja wacht, houdt moed



Psalm 27 (Psalm Projects)

Hoor mij o Heer, ja wijs mij toch uw wegen    

Wees mij een gids die veilig mij geleidt

Antwoord mij God en geef mij toch uw zegen

U die voor mij de weg al hebt bereid

Dit ene is wat heel mijn hart verlangt

te wonen waar U mij liefdevol ontvangt

Die veilig in uw huis mij bergt en hoedt

Wacht op de Heer, mijn hart,

Ja wacht, houdt moed



Psalm 27 (Psalm Projects)

Dit ene is wat heel mijn hart verlangt

te wonen waar U mij liefdevol ontvangt

Die veilig in uw huis mij bergt en hoedt

Wacht op de Heer, mijn hart,

Ja wacht, houdt moed



Wetslezing (NBV): 

Romeinen 13 : 8 - 14
8Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, 

want wie de ander liefheeft, heeft de gehele 

wet vervuld. 9Want: ‘Pleeg geen overspel, 

pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen 

niet op wat van een ander is’ – deze en alle 

andere geboden worden samengevat in deze 

ene uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ 10

De liefde berokkent uw naaste geen kwaad, 

dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde. 11U 

kent de huidige tijd: het moment is gekomen 

waarop u uit de slaap moet ontwaken



Wetslezing (NBV): 

Romeinen 13 : 8 - 14
want de redding is ons meer nabij dan toen we 

tot geloof kwamen. 12De nacht loopt ten einde, 

de dag nadert al. Laten we ons daarom 

ontdoen van de praktijken van de duisternis en 

ons omgorden met de wapens van het licht. 
13Laten we daarom zo eerzaam leven als past 

bij de dag en ons onthouden van bras- en 

slemppartijen, ontucht en losbandigheid, 

tweespalt en jaloezie. 14Omkleed u met de 

Heer Jezus Christus en geef niet toe aan uw 

eigen wil, die begeerten in u opwekt.



Opwekking 369

Door uw genade, Vader,

mogen wij hier binnengaan.

Niet door rechtvaardige daden,

maar door het bloed van het Lam.

U roept ons in uw nabijheid

en dankzij uw Zoon.

Dankzij het bloed dat ons vrij pleit,

komen wij voor uw troon,

komen wij voor uw troon



Opwekking 369

refrein:

Nooit konden wij zonder zonde voor U 

staan, maar in uw Zoon zijn wij schoon,

door het bloed van het Lam.

Nooit konden wij zonder zonde voor U 

staan, maar in uw Zoon zijn wij schoon,

door het bloed van het Lam.



Opwekking 369

Door uw genade, Vader,

mogen wij hier binnengaan.

Niet door rechtvaardige daden,

maar door het bloed van het Lam.

U roept ons in uw nabijheid

en dankzij uw Zoon.

Dankzij het bloed dat ons vrij pleit,

komen wij voor uw troon,

komen wij voor uw troon



Gebed om de opening van het 

Woord en de verlichting 

met de Heilige Geest



Kindermoment



Schriftlezing (NBV): 

1 Korinthe 12 : 1 - 22
1Broeders en zusters, over de gaven van de 

Geest wil ik u het volgende zeggen.
2 Zoals u weet was u in de tijd dat u nog 

heidenen was volledig in de ban van goden die 

taal noch teken geven. 3Daarom zeg ik u 

nadrukkelijk: niemand kan ooit door toedoen 

van de Geest van God zeggen: ‘Vervloekt is 

Jezus,’ en niemand kan ooit zeggen: ‘Jezus is 

de Heer,’ behalve door toedoen van de heilige 

Geest. 4Er zijn verschillende gaven, maar er is 

één Geest; 



Schriftlezing (NBV): 

1 Korinthe 12 : 1 - 22
5er zijn verschillende dienende taken, maar er 

is één Heer; 6er zijn verschillende uitingen van 

bijzondere kracht, maar het is één God die ze 

allemaal en bij iedereen teweegbrengt. 7In 

iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, 

ten bate van de gemeente. 8Aan de een wordt 

door de Geest het verkondigen van wijsheid 

geschonken, aan de ander door diezelfde 

Geest het overdragen van kennis; 9de een 

ontvangt van de Geest een groot geloof, de 

ander de gave om te genezen. 



Schriftlezing (NBV): 

1 Korinthe 12 : 1 - 22
10En weer anderen de kracht om wonderen te 

verrichten, om te profeteren, om te 

onderscheiden wat wel en wat niet van de 

Geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken 

of om uit te leggen wat daar de betekenis van 

is. 11Al deze gaven worden geschonken door 

een en dezelfde Geest, die ze aan iedereen 

afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil.
12 Een lichaam is een eenheid die uit vele 

delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al 

die delen samen één lichaam. 



Schriftlezing (NBV): 

1 Korinthe 12 : 1 - 22
Zo is het ook met het lichaam van Christus. 13

Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn 

daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen 

van één Geest doordrenkt, of we nu Joden of 

Grieken zijn, of we nu slaven of vrije mensen 

zijn. 14Immers, een lichaam bestaat niet uit één 

deel, maar uit vele. 15Als de voet zou zeggen: 

‘Ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het 

lichaam,’ hoort hij er dan werkelijk niet bij? 



Schriftlezing (NBV): 

1 Korinthe 12 : 1 - 22
16En als het oor zou zeggen: ‘Ik ben geen oog, 

dus ik hoor niet bij het lichaam,’ hoort het er 

dan werkelijk niet bij? 17Als het hele lichaam 

oog zou zijn, waarmee zou het dan kunnen 

horen? Als het hele lichaam oor zou zijn, 

waarmee zou het dan kunnen ruiken? 18God 

heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen 

plaats gegeven, precies zoals hij dat wilde. 
19Als ze met elkaar slechts één lichaamsdeel 

zouden vormen, zou dat dan een lichaam zijn? 



Schriftlezing (NBV): 

1 Korinthe 12 : 1 - 22
20Het is juist zo dat er een groot aantal delen is 

en dat die met elkaar één lichaam vormen. 
21Het oog kan niet tegen de hand zeggen: ‘Ik 

heb je niet nodig,’ en het hoofd kan dat 

evenmin tegen de voeten zeggen. 
22Integendeel, juist die delen van het lichaam 

die het zwakst lijken zijn het meest 

noodzakelijk.



Opwekking 343

Heilige Geest van God, 

vul opnieuw mijn hart.

Heilige Geest van God, 

vul opnieuw mijn hart.

Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw.

Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart.



Schriftlezing (NBV): 

1 Korinthe 13 : 1 - 10
1Al sprak ik de talen van alle mensen en die 

van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou 

niet meer zijn dan een dreunende gong of een 

schelle cimbaal. 2Al had ik de gave om te 

profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al 

bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat 

bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, 

ik zou niets zijn. 3Al verkocht ik mijn bezittingen 

omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al 

gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op 

zijn – had ik de liefde niet, 



Schriftlezing (NBV): 

1 Korinthe 13 : 1 - 10
het zou mij niet baten. 4De liefde is geduldig en 

vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, 

geen ijdel vertoon en geen 

zelfgenoegzaamheid. 5Ze is niet grof en niet 

zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en 

rekent het kwaad niet aan, 6ze verheugt zich 

niet over het onrecht maar vindt vreugde in de 

waarheid. 7Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, 

alles hoopt ze, in alles volhardt ze.



Schriftlezing (NBV): 

1 Korinthe 13 : 1 - 10
8De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen 

verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis 

verloren gaan – 9want ons kennen schiet tekort 

en ons profeteren is beperkt. 10Wanneer het 

volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen.



Schriftlezing (NBV): 

Johannes 17 : 20 - 26
20Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen 

die door hun verkondiging in mij geloven. 21

Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij 

bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, 

opdat de wereld gelooft dat u mij hebt 

gezonden. 22Ik heb hen laten delen in de 

grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één 

zijn zoals wij: 23ik in hen en u in mij. Dan zullen 

zij volkomen één zijn en zal de wereld 

begrijpen dat u mij hebt gezonden, en dat u 

hen liefhad zoals u mij liefhad.



Schriftlezing (NBV): 

Johannes 17 : 20 - 26
24Vader, u hebt hen aan mij geschonken, laat 

hen dan zijn waar ik ben. Dan zullen zij de 

grootheid zien die u mij gegeven hebt omdat u 

mij al liefhad voordat de wereld gegrondvest 

werd. 25Rechtvaardige Vader, de wereld kent u 

niet, maar ik ken u, en zij weten dat u mij hebt 

gezonden. 26Ik heb hun uw naam 

bekendgemaakt en dat zal ik blijven doen, 

zodat de liefde waarmee u mij liefhad in hen 

zal zijn en ik in hen.’



Opwekking 334

1.

Heer, uw licht en uw liefde schijnen,

waar U bent zal de nacht verdwijnen.

Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.

Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.

Schijn in mij, schijn door mij!



Opwekking 334

refrein:

Kom, Jezus, kom, vul dit 

land met uw heerlijkheid.

Kom heil’ge Geest, stort op ons uw vuur.

Zend uw rivier, laat uw 

heil heel de aard’ vervullen.

Spreek, Heer, uw woord dat het 

licht overwint.



Opwekking 334

2.

Heer, ‘k wil komen in uw nabijheid.

Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.

Door het bloed mag ik U toebehoren.

Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.

Schijn in mij, schijn door mij.



Opwekking 334

refrein:

Kom, Jezus, kom, vul dit 

land met uw heerlijkheid.

Kom heil’ge Geest, stort op ons uw vuur.

Zend uw rivier, laat uw 

heil heel de aard’ vervullen.

Spreek, Heer, uw woord dat het 

licht overwint.



Opwekking 334

3.

Staan wij oog in oog met U, Heer,

daalt uw stralende licht op ons neer,

zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven,

U volmaakt wie volkomen zich geven.

Schijn in mij, schijn door mij!



Opwekking 334

refrein:

Kom, Jezus, kom, vul dit 

land met uw heerlijkheid.

Kom heil’ge Geest, stort op ons uw vuur.

Zend uw rivier, laat uw 

heil heel de aard’ vervullen.

Spreek, Heer, uw woord dat het 

licht overwint.



Verkondiging

Thema:

'eenheid en verscheidenheid 

in het Lichaam van Christus'



Opwekking 797

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest

die alles gelooft en verdraagt.

Streef naar de gaven die God aan ons geeft:

veelkleurig, verschillend en dienstbaar.

Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:

liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.



Opwekking 797

U roept ons samen als kerk van de Heer,

verbonden met U en elkaar.

Wij brengen U lof, geven U alle eer:

eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.

Jezus is gastheer en nodigt ons uit:

waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!



Opwekking 797

refrein:

Breng ons samen, één in uw naam.

Ieder is welkom hier binnen te gaan.

Samen, één door de Geest;

verbonden in liefde, die U aan ons geeft.



Opwekking 797

U roept ons samen voor Woord en gebed,

als deel van uw kerk wereldwijd.

Wij bidden om vrede, verzoening en recht;

gebruiken met vreugde de maaltijd.

Wij breken het brood en verstaan het 

geheim,

om samen uw kerk en van Christus te zijn.



Opwekking 797

refrein:

Breng ons samen, één in uw naam.

Ieder is welkom hier binnen te gaan.

Samen, één door de Geest;

verbonden in liefde, die U aan ons geeft.



Opwekking 797

brug (2x):

Wij belijden één geloof en één Heer;

zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.

Heer, geef vrede die ons samenbindt.

Vader, maak ons één!

Breng ons samen, één in uw naam.

Ieder is welkom hier binnen te gaan.

Samen, één door de Geest;

verbonden in liefde.



Opwekking 797

refrein:

Breng ons samen, één in uw naam.

Ieder is welkom hier binnen te gaan.

Samen, één door de Geest;

verbonden in liefde, die U aan ons geeft.



Dankgebed, voorbeden, stil 

gebed, Onze Vader



Collecten

“Uitgangs” collecte Diaconie
https://site.skgcollect.nl/254/gift/formulier.html?id=2578

Met bestemming: voedselprogramma Rwanda
zie weekbrief

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

1e collecte College van Kerkrentmeesters
https://site.skgcollect.nl/254/gift/formulier.html?id=2577

Met bestemming: onderhoud gebouwen

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


Opwekking 720

1. In de naam van de Vader,

in de naam van de Zoon,

in de naam van de Geest voor Uw troon,

zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam.

U geeft ons genade, U roepen wij aan.

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt

eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt

en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee.

Heel de wereld ziet het:



Opwekking 720

refrein:

God maakt vrij, God maakt vrij

in die hoop leven wij.



Opwekking 720

2. In de naam van de Vader,

in de naam van de Zoon,

in de naam van de Geest voor Uw troon,

zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam.

U geeft ons genade, U roepen wij aan.

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt

eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt

en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee.

Heel de wereld ziet het:



Opwekking 720

refrein:

God maakt vrij, God maakt vrij

in die hoop leven wij.

Ons verdriet wordt een lied.

God maakt vrij, God maakt vrij



Opwekking 720

3. Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt

eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt

en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee.

Heel de wereld ziet het, ja de wereld ziet het:

refrein:

God maakt vrij, God maakt vrij

God maakt vrij, God maakt vrij.



Opwekking 720

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt

eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt

en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee.

Heel de wereld ziet het, ja de wereld ziet het:



Zegen (staande)



Lied na de dienst

Opwekking 844
De God van Abraham, Isaac en Jacob

De God die eeuwig leeft en heersen zal

Zijn licht omgeeft ons zijn hand beschermt ons

Hij is voor ons onze God is voor ons

Ontvang de zegen van de Vader

Ontvang het leven dat Hij geeft

Ga in de kracht van Zijn genade

Ga met de vrede van Zijn Geest



Lied na de dienst

Opwekking 844
De God van Abraham, Isaac en Jacob

De God die eeuwig leeft en heersen zal

Zijn licht omgeeft ons zijn hand beschermt ons

Hij is voor ons onze God is voor ons

Ontvang de zegen van de Vader

Ontvang het leven dat Hij geeft

Ga in de kracht van Zijn genade

Ga met de vrede van Zijn Geest



Lied na de dienst

Opwekking 844
Ontvang de zegen van de Vader

Ontvang het leven dat Hij geeft

Ga in de kracht van Zijn genade

Ga met de vrede van Zijn Geest




