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Welkom en mededelingen



Stil gebed



Psalm 150 : 1 en 2 (staand)

1.

Looft God, looft Hem overal.

Looft de Koning van 't heelal

om zijn wonderbare macht,

om de heerlijkheid en kracht

van zijn naam en eeuwig wezen.

Looft de daden, groot en goed,

die Hij triomferend doet.

Hem zij eer, Hij zij geprezen.



Psalm 150 : 1 en 2 (staand)

2.

Hef, bazuin, uw gouden stem,

harp en fluit, verheerlijkt Hem!

Cither, cimbel, tamboerijn,

laat uw maat de maatslag zijn

van Gods ongemeten wezen,

opdat zinge al wat leeft,

juiche al wat adem heeft

tot Gods eer. Hij zij geprezen.



Bemoediging en Groet
(staand)



Intro



Hemelhoog 399 : 1, 2 en 3

1.

Samen in de naam van Jezus

Heffen wij een loflied aan

Want de Geest spreekt alle talen

En doet ons elkaar verstaan

Samen bidden, samen zoeken

Naar het plan van onze Heer

Samen zingen en getuigen

Samen leven tot Zijn eer.



Hemelhoog 399 : 1, 2 en 3

2.

Heel de wereld moet het weten

Dat God niet veranderd is

En zijn liefde als een lichtstraal

Doordringt in de duisternis

‘t Werk van God is niet te keren

Omdat Hij er over waakt

En de Geest doorbreekt de grenzen

Die door mensen zijn gemaakt.



Hemelhoog 399 : 1, 2 en 3

3.

Prijs de Heer, De weg is open

Naar de Vader naar elkaar

Jezus Christus, Triomfator

Mijn Verlosser, Middelaar

Vader met geheven handen

Breng ik U mijn dank en eer

T'is Uw Geest die mij doet zeggen

Jezus Christus is de Heer.



Opdracht en belofte

18Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht 

gegeven in de hemel en op de aarde. 19Ga dus op 

weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door 

hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon 

en de heilige Geest, 20en hun te leren dat ze zich 

moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen 

heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle 

dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

Matteüs 28 : 18 – 20 (NBV)



Opwekking 710

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.

Zegen mij op de plek waar ik zal staan.

Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.

O God, zegen mij alle dagen lang!

Vader, maak mij tot een zegen;

Ga mij niet voorbij.

Regen op mij met uw Geest, Heer,

Jezus, kom tot mij



Als de bron van leven,

Die ontspringt, diep in mij.

Breng een stroom van zegen,

Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.

Zegen ons waar we hoop en liefde geven.

Zegen om de ander tot zegen te zijn.

O God, zegen ons tot in eeuwigheid!



Vader, maak ons tot een zegen

Hier in de woestijn.

Wachtend op uw milde regen

Om zelf een bron te zijn.

Met een hart vol vrede

Zijn wij zegenend nabij.

Van uw liefde delend

Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.



Gebed en 
voorbeden



Kinderlied – Opwekking voor Kids 105

Ik kan U alleen maar danken, biddend knielen voor uw troon.

Ik kan U alleen maar loven, Vader, Geest en Zoon.

Ik kan U alleen verhogen, biddend knielen voor uw troon.

Ik kan U alleen maar eren, Vader, Geest en Zoon.

Ik kan U alleen vertrouwen, biddend knielen voor uw troon.

Ik kan U alleen aanbidden, Vader, Geest en Zoon.

Ik kan U alleen maar dienen, biddend knielen voor uw troon.

Ik kan U alleen maar volgen, Vader, Geest en Zoon.

Vader, Geest en Zoon.



jeugdouderlingen: 

Elly Korbijn

Carin Verheuvel

ouderling:

Janie van Everdingen

ouderling-kerkrentmeester:

André van Everdingen

Kindermoment

en afscheid Ambtsdragers



De kinderen gaan nu naar de 

kindernevendienst



Bijbellezing  
Matteüs 13 : 31 – 35 (NBV)

31Hij hield hun een andere gelijkenis voor: ‘Het 
koninkrijk van de hemel lijkt op een zaadje van de 
mosterdplant dat iemand meenam en in zijn akker 
zaaide. 32Het is weliswaar het kleinste van alle 
zaden, maar het groeit uit tot de grootste onder de 
planten. Het wordt een struik, en de vogels van de 
hemel komen nestelen in de takken.’ 33Hij vertelde 
hun een andere gelijkenis: ‘Het koninkrijk van de 
hemel lijkt op zuurdesem die door een vrouw met 
drie zakken meel werd vermengd tot alle meel 
doordesemd was.’



Bijbellezing  
Matteüs 13 : 31 – 35 (NBV)

34Al deze dingen zei Jezus in gelijkenissen tot de 
menigte; hij sprak uitsluitend in gelijkenissen tot 
hen. 35Zo ging in vervulling wat gezegd is door de 
profeet: ‘Ik zal het woord nemen en spreken in 
gelijkenissen; ik zal bekendmaken wat sinds de 
grondvesting van de wereld verborgen was.’



Ga, ontdek je weg in 't leven 

Ga, ontdek je weg in ’t leven.

Ga, maar ga dan niet alleen !

God heeft jou Zijn hand gegeven

En Zijn zegen om jou heen.

Maak je dromen waar in je leven

Word wie je zijn wil voor altijd.

En voel daarin steeds weer even:

“ ‘t Is de Heer Die mij bevrijdt!”



Ga, ontdek je weg in 't leven 

Als het onweert in je leven

En je niet meer weet hoe ’t moet.

Als je het soms op moet geven

Omdat niets er meer toe doet.

Voel dan hoe God om jou heen staat.

Voel dan: ik ben niet alleen !

Waar je weg soms ook naar toe gaat

Altijd is God om je heen.



Ga, ontdek je weg in 't leven 

Hoe zou Hij jouw naam vergeten?

Hoe niet luist’ren naar jouw stem.

Want ook jij mag zeker weten

“Niet vergeefs vertrouw ‘k op Hem !”

Toe maar, ga, ontdek het leven

Zoek naar wie Hij voor jou is

En maak zo van heel jouw leven

Een geloofsbelijdenis.



Prediking

n.a.v. Mattëus 13 : 33

Het Koninkrijk van God:

Langzaam maar zeker







Een toekomst vol van hoop (Sela)

In de nacht van strijd en zorgen

Kijken wij naar U omhoog

Biddend om een nieuwe morgen

Om een toekomst vol van hoop

Ook al zijn er duizend vragen

Al begrijpen wij U niet

U blijft ons met liefde dragen

U die alles overziet



Een toekomst vol van hoop

U geeft een toekomst vol van hoop

Dat heeft U aan ons beloofd

Niemand anders, U alleen

Leidt ons door dit leven heen

U heeft ons geluk voor ogen

Jezus heeft het ons gebracht

Mens, als wij, voor ons gebroken

In de allerzwartste nacht



Een toekomst vol van hoop

U geeft een toekomst vol van hoop

Dat heeft U aan ons beloofd

Niemand anders, U alleen

Leidt ons door dit leven heen

U bent God, de Allerhoogste

God van onbegrensde macht

Wij geloven en wij hopen

Op het einde van de nacht



Een toekomst vol van hoop

U geeft een toekomst vol van hoop

Dat heeft U aan ons beloofd

Niemand anders, U alleen

Leidt ons door dit leven heen

U geeft een toekomst vol van hoop

Dat heeft U aan ons beloofd

Niemand anders, U alleen

Leidt ons door dit leven heen

2x



De kinderen komen terug 

van de kindernevendienst



Onderwijs over de ambten



Psalm 139 (OB): 1 en 14

1.

Niets is, o Oppermajesteit,

Bedekt voor Uw alwetendheid.

Gij kent mij; Gij doorgrondt mijn daân;

Gij weet mijn zitten en mijn staan;

Wat ik beraad', of wil betrachten,

Gij kent van verre mijn gedachten.



Psalm 139 (OB): 1 en 14

14.

Doorgrond m', en ken mijn hart, o HEER;

Is 't geen ik denk niet tot Uw eer?

Beproef m', en zie, of mijn gemoed

Iets kwaads, iets onbehoorlijks voed';

En doe mij toch met vaste schreden

Den weg ter zaligheid betreden.



Gebed



Bevestigingsvragen



Bastiaan Cornelis 

van der Burgh

Zalig zijn de barmhartigen, want aan 

hen zal barmhartigheid bewezen 

worden.

Mattheus 5: 7 HSV



Krelia

Dijksman – Snel

Uw goedertierenheid is immers beter 

dan het leven.

Psalm 63: 4 HSV



Klaas Constantijn 

Barendregt

Niet door kracht, en niet door geweld, 

maar door Mijn Geest, zegt de  HEERE 

van de legermachten.

Zacharia 4: 6b HSV



Tiemen

Ruiten

Toen stak de HEERE Zijn hand uit en 

raakte mijn mond aan, en de HEERE 

zei tegen mij: Zie, Ik geef Mijn woorden 

in uw mond.

Jeremia 1: 9 HSV



Wilhelmina Cornelia 

Verstoep – Van 't Noordende

Zie, een zaaier ging er op uit om te 

zaaien.

Mattheus 13: 3b HSV



Jacomina Johanna

Harthoorn

Voorzeker, U bent een Helper voor mij 

geweest; onder de schaduw van Uw 

vleugels zal ik vrolijk zingen.

Psalm 63: 8 HSV



Eric Drost

André van Everdingen

Niek  Pegels

Kerkrentmeesters:



VRAAG AAN DE GEMEENTE:
Gemeente,  onze zusters en broeders 

die zojuist bevestigd zijn in hun ambt of 

taak, zijn een geschenk van God aan 

ons als gemeente. Wilt u hen in uw 

midden ontvangen, hen respecteren, 

en hen omringen met uw gebeden?

ANTWOORD: 
Ja, dat willen wij.



Psalm 134 (OB): 3 (staand)

3.

Dat 's HEEREN zegen op u daal';

Zijn gunst uit Sion u bestraal';

Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer;

Looft, looft dan aller heren HEER.



Danken en gezamenlijk

Onze Vader



Collecten

Collecte CvD (Diaconie)
Profila Zorg (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

Collecte CvK (Kerkrentmeesters):
Instandhouding Erediensten

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



Gezang 426 : 3 (staand)

3.

In het duister van de tijden

ben ik nooit alleen geweest,

want God gaf mij ten geleide

op mijn wegen woord en Geest.

Ja, de Heer doet mij geloven,

Hij ontstak in mij het licht

van het innerlijk gezicht,

dat zal dood noch duivel doven.

Alle dingen hebben tijd,

maar Gods liefde eeuwigheid.



Zegen
(staand)



Onze diensten zijn terug te kijken via www.kerknumansdorp.nl

Direct na deze dienst zijn 2 leden van het nazorgteam 

beschikbaar voorin de kerkzaal  

voor een luisterend oor en/of een gebed.

Vanmiddag om 17:00 uur gaat 

Ds. L. van Rees uit Hoogblokland voor in deze kerk.

U kunt nu voorin de kerk, of 
naderhand in de voorhof, de nieuwe 

en vertrekkende ambtsdragers 
feliciteren en bedanken.

In de Voorhof is er gelegenheid om 
onder genot van koffie, thee en 
limonade elkaar te ontmoeten


