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We hopen dat u zich ook in deze tijd 

van harte welkom voelt in onze kerk.

Samen houden we ons aan de volgende regels:

* Bescherm elkaars gezondheid

* Houd 1,5 meter afstand van andere huishoudens

* Volg aanwijzingen van coördinatoren en koster

* Draag een mondkapje bij verplaatsing

* Geen ontmoeting en koffie/thee drinken 

na afloop bij verplaatsingen



Welkom en mededelingen



Stil gebed

De gemeente gaat (indien mogelijk) staan



NLB. 801: 1, 5 en 7

Door de nacht van strijd en zorgen

schrijdt de stoet der pelgrims voort,

vol verlangen naar de morgen,

waar de hemel hen verhoort.



NLB. 801: 1, 5 en 7

Met één lied uit duizend monden

gaan wij zingend door de nacht,

door één Geest tesaam verbonden,

naar de kust waar God ons wacht.



NLB. 801: 1, 5 en 7

Zo gaan wij hier met elkander

door de nacht op weg naar huis,

pelgrims die uit alle landen

samenkomen om het kruis.



Bemoediging en groet

Hierna gaan wij weer zitten



Intro



LBgz. 173: 1 en 2

Alles wat over ons geschreven is

gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,

alle geboden worden thans voldragen,

alle beproeving van de wildernis.



LBgz. 173: 1 en 2

Gods schepping die voor ons gesloten bleef

ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten,

die Zoon van David zijt en Man van Smarte,

Koning der Joden die de dood verdreef.



Geloofsbelijdenis
(indien mogelijk staand)

Wij geloven in de Here God, onze Vader, 

Die alles gemaakt heeft:

De wolken, de bloemen, de dieren en de mensen.

Wij geloven in de Heere Jezus Christus, 

de Zoon van God. 

Die geboren werd in Bethlehem,

gestorven is aan het kruis en ook begraven is,

maar na drie dagen weer is opgestaan uit de dood.



Geloofsbelijdenis
(indien mogelijk staand)

Wij geloven dat de Heere Jezus naar de hemel is

gegaan,

en dat Hij terugkomt op deze aarde om alles

nieuw te maken. 

Wij geloven in de Heilige Geest, 

Die bij ons gekomen is op het Pinksterfeest,

en wil wonen in onze harten.



Geloofsbelijdenis
(indien mogelijk staand)

Wij geloven in één christelijke kerk, 

waarin we allemaal bij elkaar horen. 

Wij geloven dat onze zonden door de Here Jezus

Christus vergeven zijn.

Wij krijgen straks een nieuw lichaam en mogen

altijd bij Jezus zijn.

Amen



LBps. 90 vers 1 

Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen

de zekerheid van allen die U vrezen.

Geslachten gaan, geslachten zullen komen:

wij zijn in uw ontferming opgenomen.

Wij mogen bouwen op de vaste grond

van uw beloften en van uw verbond.

(wij gaan weer zitten)



Gebed en Voorbeden



Moment voor de kinderen



Kinderlied HH 507 

Ik zegen jou in Jezus’ Naam

Hij bewijst zijn trouw.

Ik zegen jou in Jezus’ Naam:

Hij blijft bij jou.



Kinderlied HH 507 

Een bloem die in de schaduw groeit

houdt zijn blaadjes dicht.

Een bloem bloeit open in de zon,

groeit naar het licht.



Kinderlied HH 507 

Ik zegen jou in Jezus’ Naam

Hij bewijst zijn trouw.

Ik zegen jou in Jezus’ Naam:

Hij blijft bij jou.



Kindernevendienst

De kinderen gaan naar de kindernevendienst



Bijbellezing (NBV)   

Johannes 19: 16b - 30

Zij voerden Jezus weg; 17hij droeg zelf het kruis

naar de zogeheten Schedelplaats, in het

Hebreeuws Golgota. 18Daar kruisigden ze hem,

met twee anderen, aan weerskanten één, en

Jezus in het midden. 19Pilatus had een inscriptie

laten maken die op het kruis bevestigd werd. Er

stond op ‘Jezus uit Nazaret, koning van de

Joden’.



Bijbellezing (NBV)   

Johannes 19: 16b - 30

20Het stond er in het Hebreeuws, het Latijn en

het Grieks, en omdat de plek waar Jezus

gekruisigd werd dicht bij de stad lag, werd deze

inscriptie door veel Joden gelezen. 21De

hogepriesters van de Joden zeiden tegen

Pilatus: ‘U moet niet “koning van de Joden”

schrijven, maar “Deze man heeft beweerd: Ik

ben de koning van de Joden”.’ 



Bijbellezing (NBV)   

Johannes 19: 16b - 30

22‘Wat ik geschreven heb, dat heb ik

geschreven,’ was het antwoord van

Pilatus.23Nadat ze Jezus gekruisigd hadden,

verdeelden de soldaten zijn kleren in vieren,

voor iedere soldaat een deel. Maar zijn

onderkleed was in één stuk geweven, van

boven tot beneden. 



Bijbellezing (NBV)   

Johannes 19: 16b - 30

24Ze zeiden tegen elkaar: ‘Laten we het niet

scheuren, maar laten we loten wie het hebben

mag.’ Zo ging in vervulling wat de Schrift zegt:

‘Ze verdeelden mijn kleren onder elkaar en

wierpen het lot om mijn gewaad.’ Dat is wat de

soldaten deden.25Bij het kruis van Jezus

stonden zijn moeder met haar zuster, Maria, de

vrouw van Klopas, en Maria uit Magdala.



Bijbellezing (NBV)   

Johannes 19: 16b - 30

26Toen Jezus zijn moeder zag staan, en bij haar

de leerling van wie hij veel hield, zei hij tegen

zijn moeder: ‘Dat is uw zoon,’ 27en daarna tegen

de leerling: ‘Dat is je moeder.’ Vanaf dat

moment nam die leerling haar bij zich in

huis.28Toen wist Jezus dat alles was volbracht,

en om de Schrift geheel in vervulling te laten

gaan zei hij: ‘Ik heb dorst.’ 



Bijbellezing (NBV)   

Johannes 19: 16b - 30

29Er stond daar een vat zure wijn; ze staken er

een majoraantak met een spons in en brachten

die naar zijn mond. 30Nadat Jezus ervan

gedronken had zei hij: ‘Het is volbracht.’ Hij

boog zijn hoofd en gaf de geest.



NLB 800: 1 en 4

Wat zou ik zonder U geweest zijn,

hoe zou ik zonder U bestaan?

Ik zou ten prooi aan angst en vrees zijn

en eenzaam door de wereld gaan.

Mijn liefde tastte in den blinde.

Een afgrond lag in het verschiet.

En waar zou ik een trooster vinden

die werklijk wist van mijn verdriet.



NLB 800: 1 en 4

Godlof, een Heiland, een bevrijder,

vol liefde en macht heeft ons gered. 

De Mensenzoon werd onze leider 

en heeft ons hart in vlam gezet. 

Toen ging voor ons de hemel open, 

oorsprong en doel, zo ongedacht. 

Geloven konden wij en hopen. 

Wij wisten ons van Gods geslacht. 



Prediking 
n.a.v. Johannes 19: 26 en 27 (NBV)

26Toen Jezus zijn moeder zag staan, en bij haar de 
leerling van wie hij veel hield, zei hij tegen zijn 
moeder: ‘Dat is uw zoon,’ 27en daarna tegen de 
leerling: ‘Dat is je moeder.’ Vanaf dat moment nam 
die leerling haar bij zich in huis.

Nieuwe familie ontstaat rond het kruis







HH. 402

U maakt ons één, 

U bracht ons tezamen,

Wij eren en aanbidden U.

U maakt ons één, 

U bracht ons tezamen,

Wij eren en aanbidden U. 



HH. 402

Wordt uw wil gedaan, 

dan bindt het ons saam, 

iedereen zal deel zijn van uw gezin. 

Wordt uw wil gedaan, 

dan bindt het ons saam, 

iedereen zal deel zijn van uw gezin. 



Kindernevendienst

De kinderen komen weer in de kerk



Herdenking van onze overleden zusters en broeders
(indien mogelijk staand)

Paula Johanna van Velde - Huurman 19-1-2021 76 jaar

Lijntje Neeltje in 't Veld - van Driel 24-2-2021 79 jaar

Bastiaan Goudswaard 29-1-2021 94 jaar

Wilhelmina Bezemer - van der Pol 13-2-2021 81 jaar

Matthijs Waardenburg 25-3-2021 84 jaar

Pietje van Leenen - Hoogwerf 15-4-2021 83 jaar

Kornelis Jacob van Prooijen 27-4-2021 92 jaar



HH. 460 vers 2

Een boog in de wolken 

als teken van trouw,

staat boven mijn leven, 

zegt: Ik ben bij jou!

In tijden van vreugde, 

maar ook van verdriet,

ben ik bij U veilig, 

U die mij ziet.



Herdenking van onze overleden zusters en broeders
(indien mogelijk staand)

Kornelis Hendrik Knoot 2-5-2021 91 jaar

Abraham Reedijk 8-5-2021 94 jaar

Dirk Leendert Vogel 9-5-2021 83 jaar

Trijntje van Spanje - van der Maas 17-6-2021 94 jaar

Wijnand van der Craats 28-6-2021 93 jaar

Maartje Hoogwerf - Zevenbergen 16-7-2021 83 jaar

Laurens Haringa 19-7-2021 73 jaar



HH. 460 vers 3

De toekomst is zeker,

ja eindeloos goed.

Als ik eens moet sterven, 

als ik U ontmoet:

dan droogt U mijn tranen, 

U noemt zelfs mijn naam.

U blijft bij mij Jezus, 

laat mij niet gaan.



Herdenking van onze overleden zusters en broeders
(indien mogelijk staand)

Maartje Cornelia de Ruiter - Havelaar 27-7-2021 89 jaar

Jan Willem Hoogwerf 5-8-2021 79 jaar

Willemina Jaapje van der Hoek - Groeneveld 10-8-2021 94 jaar

Pieter Arie de Jong 22-8-2021 81 jaar

Gerrit Kalis 11-9-2021 86 jaar

Anthonij Johannes Verolme    8-11-2021   70 jaar



HH. 460 vers 4

O Naam aller namen, 

aan U alle eer.

Niets kan mij ooit scheiden 

van Jezus mijn Heer:

Geen dood en geen leven, 

geen moeite of pijn.

Ik zal eeuwig zingen, 

dicht bij U zijn.



HH. 460 vers 4

Ik ben die Ik ben is uw eeuwige naam. 

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:

uw naam is Ik ben, en Ik zal er zijn,

uw naam is Ik ben, en ik zal er zijn,

Slot:

uw naam is Ik ben, 

en ik zal er zijn.

(Wij gaan weer zitten)



Meditatief orgelspel



Danken

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 dienst
College van Kerkrentmeesters
Kerkdienstgemist

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

Of geef via de app

Collecte uitgang
Diaconie
Vluchtelingenkinderen 
Griekenland

Direct na deze dienst zijn 2 
leden van het nazorgteam 
beschikbaar voor u in de 
kerkzaal  voor een 
luisterend oor en/of een 
gebed



HH. 326: 1 en 3  (indien mogelijk staand)

Daar ruist langs de wolken een lief’lijke Naam,

die hemel en aarde verenigt te zaam.

Geen naam is er zoeter en beter voor ’t hart,

Hij balsemt de wonden en heelt alle smart. 

Kent gij, kent gij die naam nog niet?

Die naam draagt mijn Heiland, 

mijn lust en mijn lied!



HH. 326: 1 en 3

Eens buigt zich ook alles voor Jezus in ’t stof,

en d’engelen zingen voortdurend zijn lof.

O mochten w’om Jezus verheerlijkt eens staan, 

dan hieven wij juichend de jubeltoon aan:

Jezus, Jezus, uw Naam zij d’eer,

want Gij zijt der mensen en engelen Heer!



Zegen

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. E. E. Bouter uit Hendrik Ido Ambacht

Onze diensten zijn te volgen via kerknumansdorp.nl


