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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 met andere 

huishoudens;

• Volg aanwijzingen van coördinatoren en 

koster;

• Draag een mondkapje bij verplaatsing;

• Zing ingetogen;

• Geen ontmoeting en koffie/thee drinken 

na afloop



Welkom en mededelingen



Stil gebed

De gemeente gaat (indien mogelijk) staan



Psalm 107 : 1



Psalm 107 : 1



Bemoediging en groet

Hierna gaat de gemeente weer zitten



HH 539 : 1



HH 539 : 1



Lezing van de geboden



HH 539 : 2 en 3



HH 539 : 2 en 3



HH 539 : 2 en 3



HH 539 : 2 en 3



Gebed



Moment voor de kinderen

Benjamin gaat mee naar 
Egypte



Kinderlied HH 419 : 1 en 2



Kinderlied HH 419 : 1 en 2



Kinderlied HH 419 : 1 en 2



Kinderlied HH 419 : 1 en 2



Kinderlied HH 419 : 1 en 2



Kindernevendienst

De kinderen gaan naar de kindernevendienst



Schriftlezing - 1 Pet. 2 : 1 – 12  (NBV)   

1 Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle 
bedrog en huichelarij, alle afgunst en 
kwaadsprekerij, 2 en verlang als pasgeboren 
zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, 
opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. 

3 U hebt toch de goedheid van de Heer geproefd?

4 Voeg u bij Hem, bij de levende steen die door de 
mensen werd afgekeurd maar door God werd 
uitgekozen om zijn kostbaarheid, 

5 en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken 
voor de bouw van een geestelijke tempel. 



Schriftlezing (NBV)   

1 Pet. 2 : 1 - 12

Vorm een heilige priesterschap om geestelijke 
offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, 
welgevallig zijn. 6 In de Schrift staat immers: ‘In 
Sion leg Ik een hoeksteen die Ik heb uitgekozen om 
zijn kostbaarheid; wie daarop vertrouwt, komt niet 
bedrogen uit.’ 

7 Kostbaar is hij voor u, die erop vertrouwt. Voor wie 
er niet op vertrouwen geldt echter: ‘De steen die de 
bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden.’ 

8 En: ‘Het is een steen waarover men struikelt, een 
rotsblok waaraan men zich stoot.’



Schriftlezing (NBV)   

1 Pet. 2 : 1 - 12
Zij struikelen omdat ze weigeren Gods woord te 
gehoorzamen, daartoe zijn ze bestemd. 

9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een 
koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk 
dat God zich verworven heeft om de grote daden te 
verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft 
geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. 

10 Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens 
werd u ontferming onthouden, nu ontvangt u Gods 
ontferming.



Schriftlezing (NBV)   

1 Pet. 2 : 1 - 12

De goede levenswandel

11 Geliefde broeders en zusters, u bent als 
vreemdelingen die ver van huis zijn; daarom vraag 
ik u dringend niet toe te geven aan wereldse 
begeerten, die uw ziel in gevaar brengen. 

12 Leid te midden van de heidenen een goed leven, 
opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, door 
uw goede daden tot inzicht komen en God eer 
bewijzen op de dag waarop Hij komt rechtspreken.



Psalm 146 : 3 en 4

Heil wien Jakobs God wil bijstaan,

heil die God ter hulpe riep.

Want zijn heil zal niet voorbijgaan,

God is trouw aan wat Hij schiep.

Wat in hemel, zee of aard

woont, is in zijn hand bewaard.



Psalm 146 : 3 en 4

Aan wie hongert geeft Hij spijze,

aan verdrukten recht gericht.

Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze,

blinden geeft Hij het gezicht.

Hij geeft den gebukten moed

en heeft lief wie zijn wil doet.



Verkondiging



HH 220 : 1 en 2



HH 220 : 1 en 2



HH 220 : 1 en 2



HH 220 : 1 en 2



Bericht van overlijden



Dankgebed

Voorbede



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
Jeugdwerk / clubs

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

Collecte uitgang
Diaconie
Compassion

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



NLB 425 (zo mogelijk staand)



NLB 425 (zo mogelijk staand)



NLB 425 (zo mogelijk staand)



NLB 425 (zo mogelijk staand)



Zegen

met 3x gezongen Amen

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. van Rooijen, Noordeloos

Onze diensten zijn te volgen via kerknumansdorp.nl


