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● Bescherm elkaars gezondheid

● Houd 1,5 meter met andere huishoudens

● Volg aanwijzingen van coördinatoren en  

koster

• Blijf zitten op de toegewezen plaats

● Alleen zang door ‘voorzanger’

● Toegangsdeuren staan open i.v.m. ventilatie

● Geen toilet (bij nood: Pandje 20)

● Geen ontmoeting en koffie/thee drinken na

afloop





LBps.122 vers 1

1 Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,

toen men mij zeide: 'Gord u aan

om naar des Heren huis te gaan!

Kom ga met ons en doe als wij!'



Jeruzalem, dat ik bemin,

wij treden uwe poorten in,

u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!

Jeruzalem, van ver aanschouwd,

wel saamgevoegd en welgebouwd,

o schone stede, die wij groeten.

























Wetslezing 
1 Thessalonicenzen 5: 12 - 24 (HSV)

12En wij vragen u, broeders, hen te erkennen die 

onder u arbeiden, u leiding geven in de Heere 

en u terechtwijzen,13en hen uitermate hoog te 

achten in liefde, om hun werk. Leef in vrede met 

elkaar.14En wij roepen u ertoe op, broeders, hen 

die ordeloos leven terecht te wijzen, de 

moedelozen te bemoedigen, de zwakken te 

ondersteunen, en met allen geduld te hebben. 
15Pas op dat niemand een ander kwaad met 

kwaad vergeldt, maar jaag altijd het goede na, 



én voor elkaar én voor allen. 16Verblijd u altijd.
17Bid zonder ophouden. 18Dank God in alles. 

Want dit is de wil van God in Christus Jezus 

voor u.19Blus de Geest niet uit. 20Veracht de 

profetieën niet. 21Beproef alle dingen, behoud 

het goede. 22Onthoud u van elke vorm van 

kwaad. 23En moge de God van de vrede Zelf u 

geheel en al heiligen, en mogen uw geheel 

oprechte geest, de ziel en het lichaam 

onberispelijk bewaard worden bij de komst van 

onze Heere Jezus Christus.24Hij Die u roept, is 

getrouw: Hij zal het ook doen.



LBps.51 vers 5

5 Schep in mij, God, een hart dat leeft in 't licht,

geef mij een vaste geest, die diep van binnen

zonder onzekerheid U blijft beminnen,

verwerp mij niet van voor uw aangezicht.

Ontneem mij niet uw heilge Geest, o God,

laat in uw heil mijn hart zich nu verblijden,

en richt geheel mijn wil op uw gebod,

dan zal ik zondaars op uw wegen leiden.



Gebed om Woord en Geest



Moment voor de kinderen



Kinderlied AWN II.28 vers 1

Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen,

geef elkaar een hand, je bent niet alleen.

Want wij moeten samen delen,

samen zingen, samen spelen.

Ook al zijn wij nog maar klein:

Samen spelen is pas fijn!



Kinderlied AWN II.28 vers 2

Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen,

wij zijn in de wereld niet alleen.

God zal altijd voor ons zorgen,

elke avond, elke morgen.

Of je blij of droevig bent,

Er is Iemand die jou kent.



1e Schriftlezing (HSV)

Ezechiël 11: 1 – 5 

1Toen hief de Geest mij op en bracht mij bij de 

Oostpoort van het huis van de HEERE, die naar 

het oosten gekeerd is. En zie, bij de ingang van 

de poort waren vijfentwintig mannen, en in hun 

midden zag ik Jaäzanja, de zoon van Azzur, 

met Pelatja, de zoon van Benaja, leiders van 

het volk.2Toen zei Hij tegen mij: Mensenkind, dit 

zijn de mannen die onrecht bedenken en 

verkeerde raad geven in deze stad,



3zij die zeggen: Voorlopig moeten wij geen 

huizen bouwen. Deze stad is de pot en wij zijn 

het vlees. 4Profeteer daarom tegen hen, 

profeteer, mensenkind! 5Toen viel de Geest van 

de HEERE op mij en Hij zei tegen mij: Zeg: Zo 

zegt de HEERE: Dit hebt u gezegd, huis van 

Israël. Wat in uw geest opkomt, weet Ik.



2e Schriftlezing (HSV) 

1 Korinthe 2: 1 - 16

1En ik, broeders, toen ik bij u kwam, ben niet 

gekomen om u met voortreffelijkheid van 

woorden of van wijsheid het getuigenis van God 

te verkondigen,2want ik had mij voorgenomen 

niets anders onder u te weten dan Jezus 

Christus, en Die gekruisigd.3En ik was bij u 

in zwakheid, met vrees en veel beven.



4En mijn spreken en mijn prediking bestonden 

niet in overtuigende woorden van menselijke 

wijsheid, maar in het betonen van geest en 

kracht, 5opdat uw geloof niet zou bestaan in 

wijsheid van mensen, maar in kracht van 

God.6En wij spreken wijsheid onder de 

geestelijk volwassenen, maar een wijsheid niet 

van deze wereld, en ook niet van de leiders van 

deze wereld, die tenietgedaan worden.



7Wij spreken echter de wijsheid van God, als 

een geheimenis; een wijsheid die verborgen 

was en die God vóór alle eeuwen voorbestemd 

heeft tot onze heerlijkheid; 8een wijsheid die 

niemand van de leiders van deze wereld 

gekend heeft. Immers, als zij die gekend 

hadden, zouden zij de Heere der heerlijkheid 

niet gekruisigd hebben. 9Maar het is zoals 

geschreven staat:



Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft 

gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, 

dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem 

liefhebben.10Aan ons echter heeft God het 

geopenbaard door Zijn Geest. De Geest immers 

onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van 

God. 11Want wie van de mensen kent de dingen 

van de mens dan de geest van de mens, die in 

hem is?



Zo kent ook niemand de dingen van God dan 

de Geest van God.12En wij hebben niet 

ontvangen de geest van de wereld, maar de 

Geest Die uit God is, opdat wij zouden weten de 

dingen die ons door God genadig geschonken 

zijn.13Van die dingen spreken wij ook, niet met 

woorden die de menselijke wijsheid ons leert, 

maar met woorden die de Heilige Geest ons 

leert, om geestelijke dingen met geestelijke 

dingen te vergelijken.



14Maar de natuurlijke mens neemt de dingen 

van de Geest van God niet aan, want ze zijn 

dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren 

kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld 

worden.15De geestelijke mens beoordeelt wel 

alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand 

beoordeeld.16Want wie heeft de gedachten van 

de Heere gekend, dat hij Hem zal onderrichten? 

Maar wij hebben de gedachten van Christus.

















Berichten van overlijden



Gebeden 



‘Uitgangs’ collecte 

Diaconie

Hulp aan kwetsbaren in Colombia

CvK-Hervormde Gemeente Numansdorp        

NL54 RABO 0373 7115 65    o.v.v. Collecte CvK (1 of 2)

Diaconie-Hervormde Gemeente Numansdorp

NL58 RABO 0347 4008 25   o.v.v. Collecte Diaconie

1e collecte 

College van Kerkrentmeesters

Instandhouding erediensten

2e collecte 

College van Kerkrentmeesters

Verbouwing van ‘de Voorhof’

Collecten

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



LBps.149 vers 1

1 Halleluja! laat opgetogen

een nieuw gezang den HEER verhogen.

Laat allen die Gods naam belijden

zich eensgezind verblijden.

Volk van God, loof Hem die u schiep;

Israël dank Hem die u riep.

Trek, Sion, in een blijde stoet

uw Koning tegemoet.



Zegen



Orgelspel


