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Welkom en mededelingen



Stil gebed



Psalm 90 : 1 en 2

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.



Psalm 90 : 1 en 2

Nog eer de bergen uit de baaierd stegen,

de aarde en de zee gestalte kregen,

nog eer uw scheppend woord aan alle leven

een wereld om te wonen heeft gegeven,

God, zijt Gij God, dezelfde die Gij zijt,

van eeuwigheid en tot in eeuwigheid.



Votum en groet



Psalm 98 : 2 en 4

Ja Hij is ons getrouw gebleven,

Hij heeft in goedertierenheid,

naar de belofte eens gegeven,

het huis van Israël bevrijd.

Zijn volk is veilig in zijn handen.

Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.

Zo werd tot in de verste landen

het heil van onze God aanschouwd.



Psalm 98 : 2 en 4

Laat alle zeeën, alle landen

Hem prijzen met een blij geluid.

Rivieren klappen in de handen,

de bergen jubelen het uit.

Hij komt, Hij komt de aarde richten,

Hij komt, o volken weest verblijd,

Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,

zijn heil en zijn gerechtigheid.



Wetslezing



Hemelhoog 518: Heer uw bloed…

Heer, uw bloed dat reinigt mij,

doet mij leven en maakt mij vrij.

Heer, uw bloed dat nam mijn plaats

in het offer dat U bracht.

En U wast mij witter dan de

sneeuw, dan de sneeuw.

Mijn Jezus, Gods Lam voor mij geslacht.



Gebed



Kindermoment



Hemelhoog 675: God heeft een plan…



Jesaja 40: 1 – 11

Johannes 1: 19-28 (NBV21)   

1 Troost, troost mijn volk, zegt jullie God.

2 Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend

dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld 
is voldaan, omdat zij een dubbele straf voor haar 
zonden uit de hand van de HEER heeft 
ontvangen. 3 Hoor, een stem roept: ‘Baan voor 
de HEER een weg door de woestijn, effen in de 
wildernis een pad voor onze God. 4 Laat elke 
vallei verhoogd worden en elke berg en heuvel 
verlaagd, laat ruig land vlak worden en rotsige 
hellingen rustige dalen.



Jesaja 40: 1 – 11

Johannes 1: 19-28 (NBV21)   

5 De luister van de HEER zal zich openbaren

voor het oog van al wat leeft. De HEER heeft 
gesproken!’ 6 Hoor, een stem zegt: ‘Roep!’

En een stem antwoordt: ‘Wat zou ik roepen?

De mens is als gras, teer als een bloem in het 
veld. 7 Het gras verdort en de bloem verwelkt

wanneer de adem van de HEER erover blaast.

Ja, als gras is dit volk.’ 8 Het gras verdort en de 
bloem verwelkt, maar het woord van onze God 
houdt eeuwig stand. 9 Beklim een hoge berg,



Jesaja 40: 1 – 11

Johannes 1: 19-28 (NBV21)   

vreugdebode Sion, verhef je stem met kracht, 
vreugdebode Jeruzalem, verhef je stem, vrees 
niet. Zeg tegen de steden van Juda: ‘Ziehier 
jullie God!’ 10 Ziehier God, de HEER! Hij komt 
met kracht, zijn arm zal heersen. Zijn loon heeft 
Hij bij zich, zijn beloning gaat voor Hem uit. 

11 Als een herder weidt Hij zijn kudde: zijn arm 
brengt de lammeren bijeen, Hij vlijt ze tegen zijn 
borst, en zorgzaam leidt Hij de ooien.



Jesaja 40: 1 – 11

Johannes 1: 19-28 (NBV21)   

19 Dit is het getuigenis van Johannes. De Joden 
hadden vanuit Jeruzalem priesters en Levieten 
naar hem toe gestuurd om hem te vragen: ‘Wie 
bent u?’ 20 Hij gaf zonder aarzelen antwoord en 
verklaarde ronduit: ‘Ik ben niet de messias.’ 21 

Toen vroegen ze hem: ‘Wie dan? Bent u Elia?’ 
Hij zei: ‘Die ben ik ook niet.’ ‘Bent u de profeet?’ 
‘Nee,’ antwoordde hij. 22 ‘Maar wie bent u dan?’ 
vroegen ze hem. ‘Wij moeten antwoord kunnen 
geven aan degenen die ons gestuurd hebben –
wie zegt u zelf dat u bent?’



Jesaja 40: 1 – 11

Johannes 1: 19-28 (NBV21)   
23 Hij zei: ‘Ik ben de stem die roept in de woes-
tijn: “Maak recht de weg van de Heer,” zoals de 
profeet Jesaja gezegd heeft.’ 24 De afgevaar-
digden die uit de kring van de farizeeën kwamen, 
25 vroegen verder: ‘Waarom doopt u dan, als u 
niet de messias bent, en ook niet Elia of de 
profeet?’ 26 ‘Ik doop met water,’ antwoordde 
Johannes. ‘Maar in uw midden is iemand die u 
niet kent, 27 Hij die na mij komt – ik ben het niet 
eens waard om de riemen van zijn sandalen los 
te maken.’ 28 Dit gebeurde in Betanië, aan de 
overkant van de Jordaan, waar Johannes 
doopte.



Psalm 103: 6 en 7

De mens is aan het sterven prijs gegeven,

gelijk het gras kortstondig is zijn leven,

en als een bloem die naar de zon zich keert,

maar die ten prooi valt aan de barre winden,

en knakt en sterft, en is niet meer te vinden

Ja zelfs haar eigen plaats kent haar niet meer.



Psalm 103: 6 en 7

Maar 's HEREN gunst zal over wie Hem vrezen

in eeuwigheid altoos dezelfde wezen,

en zijn gerechtigheid de eeuwen door.

Zijn heil omsluit de komende geslachten;

zo volgen zij die zijn verbond betrachten,

van zijn barmhartigheid het lichtend spoor.



Verkondiging



Lied 971: 1, 2 en 3

Zing een nieuw lied voor God de Here

en wees van harte zeer verblijd.

God wil alhier met ons verkeren,

hier wordt een huis voor Hem bereid.

Hij heeft de hand en het verstand

gezegend voor het werk,

de bouw van Christus' kerk.



Lied 971: 1, 2 en 3

God wil aan ons telkens weer tonen

dat Hij genadig is en trouw.

Dat Hij met ons samen wil wonen,

geeft ons de moed voor dit gebouw.

Maar niet met steen en hout alleen

is 't grote werk gedaan.

't Zal om onszelve gaan.



Lied 971: 1, 2 en 3

De Heilige Geest geeft taal en teken.

Christus deelt al zijn gaven uit.

De Vader zelf wil tot ons spreken

en elk verstaat wat het beduidt.

Wees ons nabij en maak ons vrij

in dit uw heiligdom.

Kom, Here Jezus, kom!



Dankgebed en voorbeden



Collecten

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

Collecte 
College van Kerkrentmeesters
Oecumene

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

Collecte 
College van Diakenen
Hulpverlening 
Christenen in Roemenië

Of geef via de app



Gezang 281: Jezus zal heersen

1 Jezus zal heersen waar de zon

gaat om de grote aarde om,

de maan zijn lichte banen trekt,

zover het verste land zich strekt.

2 Het lied in alle talen zal

zijn liefde loven overal,

en uit de kindermond ontspringt

de lofzang die zijn naam omringt.



Gezang 281: Jezus zal heersen

3 Zijn rijk is volle zaligheid,

wie was gevangen wordt bevrijd,

wie moe was komt tot rust voorgoed,

wie arm was leeft in overvloed.

4 Laat loven al wat adem heeft

de koning die ons alles geeft.

O aarde om dit nieuw begin

stem met het lied der englen in.



Zegen

met gezongen amen



Gezegende Zondag

In de dienst die begint om 17.00 uur 

gaat voor:

Ds. J.H. den Braber

Onze diensten zijn te volgen via kerknumansdorp.nl


