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Welkom en mededelingen



Stil gebed

De gemeente gaat (indien mogelijk) staan



LBps.150 Looft God, looft Hem overal

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.



LBps.150 Looft God, looft Hem overal

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

Hierna gaat de gemeente weer zitten









Lezing van de 10 geboden



LBps.86 Hoor mij, Heer, wil antwoord zenden

4 Leer mij naar uw wil te handlen,

laat mij in uw waarheid wandlen.

Voeg geheel mijn hart tezaam

tot de vrees van uwen naam.

Heer mijn God, ik zal U loven,

heffen 't ganse hart naar boven.

Ja, uw naam en majesteit

loof ik tot in eeuwigheid.



Gebed



Moment voor de kinderen







Kindernevendienst

De kinderen gaan naar de kindernevendienst



Prediker 3: 1 – 15 (HSV)   

Alles heeft zijn tijd en beloop

1 Voor alles is er een vastgestelde tijd,

en er is een tijd voor elk voornemen onder de 
hemel. 2 Er is een tijd om geboren te worden

en een tijd om te sterven; een tijd om te planten

en een tijd om het geplante uit te trekken;

3 een tijd om te doden en een tijd om te genezen,

een tijd om af te breken en een tijd om op te 
bouwen; 4 een tijd om te huilen en een tijd om te 
lachen, een tijd om rouw te bedrijven en een tijd om 
te huppelen; 5 een tijd om stenen weg te werpen



Prediker 3: 1 – 15 (HSV)   

en een tijd om stenen te verzamelen, een tijd om te 
omhelzen en een tijd om zich ver te houden van 
omhelzen; 6 een tijd om te zoeken en een tijd om 
verloren te laten gaan, een tijd om te bewaren en 
een tijd om weg te werpen; 7 een tijd om stuk te 
scheuren en een tijd om dicht te naaien, een tijd om 
te zwijgen en een tijd om te spreken; 8 een tijd om 
lief te hebben en een tijd om te haten, een tijd van 
oorlog en een tijd van vrede. 9 Welk voordeel heeft 
hij die werkt, van datgene waarvoor hij zwoegt? 10

Ik heb gezien welke bezigheid God de mensen-



Prediker 3: 1 – 15 (HSV)   

kinderen gegeven heeft om zich daarmee te 
vermoeien. 11 Hij heeft alles op zijn tijd mooi 
gemaakt. Ook heeft Hij de eeuw in hun hart gelegd, 
zonder dat de mens het werk dat God gedaan 
heeft, van het begin tot het eind kan doorgronden. 
12 Ik heb gemerkt dat er voor hen niets beter is dan 
zich te verblijden en het goede te doen in hun 
leven, 13 ja ook, dat ieder mens eet en drinkt en het 
goede geniet van al zijn zwoegen. Dat is een gave 
van God. 14 Ik weet dat alles wat God doet, voor 
eeuwig blijft; niets is eraan toe te voegen, niets



Prediker 3: 1 – 15 (HSV)   

ervan af te doen, en God doet het opdat men vreest 
voor Zijn aangezicht. 15 Wat er is, was er al, en wat 
er zijn zal, is er al geweest. God zoekt wat 
voorbijgegaan is. 



Romeinen 8: 18 – 25 (HSV)   

De eerstelingen van de Geest

18 Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van 
de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de 
heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal 
worden. 19 Met reikhalzend verlangen immers 
verwacht de schepping het openbaar worden 
van de kinderen van God. 20 Want de schepping 
is aan de zinloosheid onderworpen, niet 
vrijwillig, maar door hem die haar daaraan 
onderworpen heeft, 21 in de hoop dat ook de 
schepping zelf zal bevrijd worden van de



Romeinen 8: 18 – 25 (HSV)   

slavernij van het verderf om te komen tot de 
vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van 
God. 22 Want wij weten dat heel de schepping 
gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood 
verkeert tot nu toe. 23 En dat niet alleen, maar 
ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest 
hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de 
verwachting van de aanneming tot kinderen, 
namelijk de verlossing van ons lichaam. 24 Want 
in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die 
gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand



Romeinen 8: 18 – 25 (HSV)   

ziet, waarom zou hij dat nog hopen? 25 Maar als 
wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij 
het met volharding.



LBps.62 Mijn ziel is stil tot God mijn Heer

6 Zet nooit uw hart op geld of goed,

zie toe dat gij geen onrecht doet,

want alle macht is snel vervlogen.

't Zij hoog of laag, 't zij arm of rijk,

gij zijt een ademtocht gelijk,

lucht, in een weegschaal afgewogen.



LBps.62 Mijn ziel is stil tot God mijn Heer

4 Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer,

Hij immers schenkt u altijd weer

zijn heil, - op Hem toch kunt gij bouwen.

Wankel dan niet, want Hij staat vast,

Hij is, ook als het onheil wast,

uw rots, uw enige vertrouwen..



Verkondiging



LBgz.442 Jezus, ga ons voor

1 Jezus, ga ons voor

deze wereld door,

en U volgend op uw schreden

gaan wij moedig met U mede.

Leid ons aan uw hand

naar het vaderland.



LBgz.442 Jezus, ga ons voor

2 Valt de weg ons lang,

zijn wij klein en bang,

sterk ons, Heer, om zonder klagen

achter U ons kruis te dragen.

Waar Gij voor ons trad,

is het rechte pad.



LBgz.442 Jezus, ga ons voor

3 Krimpt ons angstig hart

onder eigen smart,

moet het met de ander lijden,

Jezus, geef ons kracht tot beide.

Wees Gij zelf het licht

dat ons troost en richt.



LBgz.442 Jezus, ga ons voor

4 In de woestenij,

Heer, blijf ons nabij

met uw troost en met uw zegen

tot aan 't eind van onze wegen.

Leid ons op uw tijd

in uw heerlijkheid.



Kindernevendienst

De kinderen komen terug in de dienst



Dankgebed en 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
Catechese en Educatie

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

Collecte uitgang
Diaconie
Stichting Stéphanos

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



LBgz.255 Ere, zij aan God, de Vader

1 Ere, zij aan God, de Vader,

ere zij aan God, de Zoon,

eer de Heilge Geest, de Trooster,

de Drie-eenge in zijn troon.

Halleluja, halleluja,

de Drie-eenge in zijn troon!



LBgz.255 Ere, zij aan God, de Vader

2 Ere zij aan Hem, wiens liefde

ons van alle smet bevrijdt,

eer zij Hem die ons gekroond heeft,

koningen in heerlijkheid.

Halleluja, halleluja,

ere zij het Lam gewijd.



LBgz.255 Ere, zij aan God, de Vader

3 Ere zij de Heer der englen,

ere zij de Heer der kerk,

ere aan de Heer der volken;

aard' en hemel looft uw werk!

Halleluja, halleluja,

looft de Koning, heel zijn kerk!



LBgz.255 Ere, zij aan God, de Vader

4 Halleluja, lof, aanbidding

brengen englen U ter eer,

heerlijkheid en kracht en machten

legt uw schepping voor U neer.

Halleluja, halleluja,

lof zij U der Heren Heer!



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. P.G.I. vd Berg uit Asperen

Onze diensten zijn te volgen via kerknumansdorp.nl


