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Welkom en mededelingen



Stil gebed

De gemeente gaat (indien mogelijk) staan



Psalm 139: 1 en 2

1 HEER, die mij ziet zoals ik ben,

dieper dan ik mijzelf ooit ken,

kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,

Gij volgt mij waar ik zit of sta.

Wat mij ten diepste houdt bewogen,

't ligt alles open voor uw ogen.



Psalm 139: 1 en 2

2 Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:

wie weet mijn wegen zoals Gij?

Gij kent mijn leven woord voor woord,

Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.

Ja overal, op al mijn wegen

en altijd weer komt Gij mij tegen.



Votum en groet

Hierna gaat de gemeente weer zitten



HH 181

1 Hij kwam bij ons, heel gewoon,

de Zoon van God als mensenzoon.

Hij diende ons als een knecht,

en heeft zijn leven afgelegd.

Refrein:

Zie onze God, de Koning-Knecht.

Hij heeft zijn leven afgelegd.

Zijn voorbeeld roept om te dienen elke dag,

gedragen door zijn liefd' en kracht.



HH 181

2 En in de tuin van de pijn

verkoos Hij als een lam te zijn,

verscheurd door angst en verdriet

maar toch zei Hij: ’Uw wil geschied’. 

Refrein:

Zie onze God, de Koning-Knecht.

Hij heeft zijn leven afgelegd.

Zijn voorbeeld roept om te dienen elke dag,

gedragen door zijn liefd' en kracht.



HH 181

3 Zie je de wonden zo diep?

De hand die aard' en hemel schiep

vergaf de hand die Hem sloeg,

de man, die onze zonden droeg.  

Refrein:

Zie onze God, de Koning-Knecht.

Hij heeft zijn leven afgelegd.

Zijn voorbeeld roept om te dienen elke dag,

gedragen door zijn liefd' en kracht.



HH 181

4 Wij willen worden als Hij.

Elkanders lasten dragen wij.

Wie is er need’rig en klein?

Die zal bij ons de grootste zijn.  

Refrein:

Zie onze God, de Koning-Knecht.

Hij heeft zijn leven afgelegd.

Zijn voorbeeld roept om te dienen elke dag,

gedragen door zijn liefd' en kracht.



Evangelische leefregels
Kolossenzen 2: 6 – 15 (NBV21)

6 Leef in eenheid met Christus Jezus, nu u Hem 

als uw Heer aanvaard hebt. 7 Blijf in Hem 

geworteld en gegrondvest, houd vast aan het 

geloof dat u geleerd is en wees vervuld van 

dankbaarheid. 8 Wees op uw hoede en laat u 

niet meeslepen door holle en misleidende 

theorieën die op menselijke tradities zijn 

gebaseerd en zich richten op de machten van de 

wereld en niet op Christus. 9 Want in Hem is 

heel de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig,



Evangelische leefregels
Kolossenzen 2: 6 – 15 (NBV21)

10 en in uw eenheid met Hem, het hoofd van alle 

machten en krachten, bent u van die volheid 

vervuld. 11 In Hem bent u ook besneden, niet 

door mensenhanden, maar met de besnijdenis 

van Christus, door alles wat aards in u is af te 

leggen. 12 Toen u gedoopt werd bent u immers 

met Hem begraven, en met Hem bent u ook tot 

leven gewekt, doordat u gelooft in de kracht van 

de God die Hem uit de dood heeft opgewekt.



Evangelische leefregels
Kolossenzen 2: 6 – 15 (NBV21)

13 U was dood door uw zonden en door uw 

onbesneden staat, maar God heeft u samen met 

Christus levend gemaakt toen Hij ons al onze 

zonden kwijtschold. 14 Hij heeft het document 

met voorschriften waarin wij werden 

aangeklaagd, nietig verklaard en het weggedaan 

door het aan het kruis te nagelen. 15 Hij heeft 

zich ontdaan van de machten en krachten, Hij 

heeft hen openlijk te schande gemaakt en in 
Christus over hen getriomfeerd.



Psalm 100: 1 en 2

1 Juicht Gode toe, bazuint en zingt.

Treedt nader tot gij Hem omringt,

gij aard' alom, zijn rijksdomein,

zult voor den Heer dienstvaardig zijn.

2 Roept uit met blijdschap: 'God is Hij.

Hij schiep ons, Hem behoren wij,

zijn volk, de schapen die Hij hoedt

en als beminden weidt en voedt.'



Gebed om de opening van 

het Woord en verlichting 

met de Heilige Geest



Moment voor de kinderen



Kinderlied: Jezus is de goede Herder

Jezus is de goede herder,

Jezus Hij is overal,

Jezus is de goede herder,

brengt mij veilig naar de stal.

Als je ‘s avonds niet kunt slapen,

als je bang in ‘t donker bent,

denk dan eens al die schapen

die de Heer bij name kent.



Jezus is de goede herder,

Jezus Hij is overal,

Jezus is de goede herder,

brengt mij veilig naar de stal.

En wanneer je soms alleen bent

en je hart is vol verdriet,

denk dan aan de goede herder

Hij vergeet Zijn schaapjes niet.



Jezus is de goede herder,

Jezus Hij is overal,

Jezus is de goede herder,

brengt mij veilig naar de stal,

brengt mij veilig naar de stal.



Kindernevendienst

De kinderen gaan naar de kindernevendienst



Schriftlezing (NBV21)   

Zacharia 13: 7- 9 en Mattheüs 26: 26-35  

7 Zwaard, ontwaak! Verhef je tegen mijn herder, 
tegen de man met wie Ik mij verbonden heb –
spreekt de HEER van de hemelse machten. Dood 
de herder, zodat de schapen verstrooid raken. 
Weerloos als ze zijn zal Ik ze treffen. 8 In heel het 
land – spreekt de HEER – zal twee derde worden 
uitgeroeid en omkomen; slechts een derde deel 
zal worden gespaard.  9 Dat deel zal Ik louteren in 
het vuur: Ik zal hen smelten als zilver en zuiveren 
als goud. Zij zullen mijn naam aanroepen en Ik zal 
antwoorden. Ik zal zeggen: ‘Dit is mijn volk,’ en zij 
zullen zeggen: ‘De HEER is onze God.’ 



Schriftlezing (NBV21)   

Zacharia 13: 7- 9 en Mattheüs 26: 26-35  

26 Toen ze verder aten nam Jezus een brood, 
sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf 
de leerlingen ervan met de woorden: ‘Neem, eet, 
dit is mijn lichaam.’ 27 En Hij nam een beker, sprak 
het dankgebed uit en gaf hun de beker met de 
woorden: ‘Drink allen hieruit, 28 dit is mijn bloed, 
het bloed van het verbond, dat voor velen wordt 
vergoten tot vergeving van zonden. 29 Ik zeg jullie: 
vanaf nu zal Ik niet meer van de vrucht van de 
wijnstok drinken, tot de dag dat Ik er met jullie 
opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn 
Vader.’ 



Schriftlezing (NBV21)   

Zacharia 13: 7- 9 en Mattheüs 26: 26-35  

30 Nadat ze de lofzang hadden gezongen, 
vertrokken ze naar de Olijfberg.31 Onderweg zei 
Jezus tegen hen: ‘Jullie zullen Mij deze nacht 
allemaal afvallen, want er staat geschreven: “Ik zal 
de herder doden, en de schapen van zijn kudde 
zullen uiteengedreven worden.”  32 Maar nadat Ik 
uit de dood ben opgewekt, zal Ik jullie voorgaan 
naar Galilea.’ 33 Petrus zei daarop tegen Hem: 
‘Misschien zal iedereen U afvallen, ik nooit!’



Schriftlezing (NBV21)   

Zacharia 13: 7- 9 en Mattheüs 26: 26-35  

34 Jezus antwoordde hem: ‘Ik verzeker je: deze 
nacht, nog voor de haan gekraaid heeft, zul jij Mij 
driemaal verloochenen.’ 35 Petrus zei: ‘Al zou ik 
met U moeten sterven, verloochenen zal ik U 
nooit.’ Alle andere leerlingen vielen hem daarin bij.



Gezang 182: 1 en 2

1 Jezus, leven van ons leven,

Jezus, dood van onze dood,

Gij hebt U voor ons gegeven,

Gij neemt op U angst en nood,

Gij moet sterven aan uw lijden

om ons leven te bevrijden.

Duizend, duizendmaal, o Heer,

zij U daarvoor dank en eer.



Gezang 182: 1 en 2

2 Gij die alles hebt gedragen

al de haat en al de hoon,

die beschimpt wordt en geslagen,

Gij rechtvaardig, Gij Gods Zoon,

als de minste mens gebonden,

aangeklaagd om onze zonde.

Duizend, duizendmaal, o Heer,

zij U daarvoor dank en eer.



Verkondiging
n.a.v. Mattheüs 26: 31 en 32

Onderweg zei Jezus tegen hen: 

‘Jullie zullen Mij deze nacht allemaal afvallen, 

want er staat geschreven: 

“Ik zal de herder doden, en de schapen van zijn 

kudde zullen uiteengedreven worden.”  

Maar nadat Ik uit de dood ben opgewekt, 

zal Ik jullie voorgaan naar Galilea.’

Jezus alleen!





Nieuwe Liedboek 885 vers 1

Groot is uw trouw, o Heer, 

mijn God en Vader.

Er is geen schaduw van omkeer bij U.

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,

die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.



Nieuwe Liedboek 885 vers 1

Groot is uw trouw, o Heer

Groot is uw trouw, o Heer

iedere morgen aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had hebt Gij gegeven,

groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.



Kindernevendienst

De kinderen komen terug in de kerk



Dankzegging 

en

Voorbeden



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

Kerk
Jeugdwerk-clubs

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

Diaconie
Hulp Vervolgde Christenen

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 171: 1 en 2 (zo mogelijk staand)

1 Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft,

die vol ontferming ieder troost

en alle schuld vergeeft,

die al het aards gebeuren vast in handen heeft.

Refrein:

Hem zij de glorie, want Hij die overwon

zal nooit verlaten wat zijn hand begon.

Halleluja, geprezen zij het Lam,

dat de schuld der wereld op zich nam.



HH 171: 1 en 2 (zo mogelijk staand)

2 Verdreven is de schaduw van de nacht,

en wie Hem wil aanvaarden wordt

eens veilig thuisgebracht.

Voor hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht.

Refrein:

Hem zij de glorie, want Hij die overwon

zal nooit verlaten wat zijn hand begon.

Halleluja, geprezen zij het Lam,

dat de schuld der wereld op zich nam.



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 18.00 uur 

gaat voor:

Ds. A.P. Pors uit Nieuw-Beijerland

Onze diensten zijn te volgen via kerknumansdorp.nl


