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Welkom en mededelingen



Stil gebed

De gemeente gaat (indien mogelijk) staan



Gezang 429 : 1 en 3

1.  Wie maar de goede God laat zorgen

en op Hem hoopt in 't bangst gevaar,

is bij Hem veilig en geborgen,

die redt Hij godlijk, wonderbaar:

wie op de hoge God vertrouwt,

heeft zeker op geen zand gebouwd.



Gezang 429 : 1 en 3

3.  Treed vrolijk voort op 's Heren wegen,

neem zijn gebod getrouw in acht.

't Wordt eindlijk alles u ten zegen,

wanneer gij daarop biddend wacht.

En wie gelovig op Hem ziet,

weet zeker, Hij verlaat ons niet.



Votum en groet

Hierna gaat de gemeente weer zitten



Psalm 43 : 3 en 4

3.  O Here, God, kom mij bevrijden,

zend mij uw waarheid en uw licht

die naar uw heilge berg mij leiden,

waar Gij mij woning wilt bereiden.

Geef dat ik door U opgericht

kom voor uw aangezicht.



Psalm 43 : 3 en 4

4.  Dan ga ik op tot uw altaren,

tot U, o bron van zaligheid.

Dan mag mijn ziel uw heil ervaren

en dankbaar ruisen alle snaren

voor U die al mijn vreugde zijt

en eindloos mij verblijdt.



Wetslezing



Psalm 33 : 7

Heil hem, die hoopt in vrees en beven

op Gods genadig aangezicht.

Wie op zijn gunst vertrouwt zal leven,

God houdt het oog op hem gericht.

Ja, Hij kent de zijnen, Hij laat niet verkwijnen

wie zijn hulp verbeidt.

Koninklijk van gaven wil de Here laven

wie ontbering lijdt.



Gebed



Moment voor de kinderen



Kinderlied – Geen andere naam

Refrein 2x

Geen and're naam dan de Naam van Jezus,

geen and're naam dan de Naam van de Heer.

Geen and're naam dan de Naam van Jezus

is waard te ontvangen de glorie en ere,

de kracht en de lof in eeuwigheid. 



Kinderlied – Geen andere naam

Brug:

Zijn Naam is verheven, boven heel de aard'.

Zijn Naam is hoger dan de hemel.

Zijn Naam is verheven boven heel de aard'.

Geef glorie en eer Hem en prijs nu zijn Naam.



Kinderlied – Geen andere naam

Refrein:

Geen and're naam dan de Naam van Jezus,

geen and're naam dan de Naam van de Heer.

Geen and're naam dan de Naam van Jezus

is waard te ontvangen de glorie en ere,

de kracht en de lof in eeuwigheid, 

Slot:

is waard te ontvangen de glorie en ere,

de kracht en de lof in eeuwigheid.



Kindernevendienst

De kinderen gaan naar de kindernevendienst



Schriftlezing Mattheüs 22 : 1 - 10 (NBG) 

Het koninklijke bruiloftsmaal

221En Jezus antwoordde en sprak wederom in 
gelijkenissen tot hen en zeide: 2Het Koninkrijk der 
hemelen is gelijk aan een koning, die voor zijn 
zoon een bruiloft aanrichtte. 3En hij zond zijn 
slaven uit om de ter bruiloft genodigden te roepen, 
doch zij wilden niet komen. 4Wederom zond hij 
andere slaven uit, met de boodschap: Zegt de 
genodigden: Zie, ik heb mijn maaltijd bereid, mijn 
ossen en gemeste beesten zijn geslacht en alles is 
gereed; komt tot de bruiloft. 5Maar zij sloegen er 
geen acht op en gingen heen, de een naar zijn 
akker, de ander naar zijn zaken. 



Schriftlezing Mattheüs 22 : 1 - 10 (NBG) 

6De overigen grepen zijn slaven, en zij 
mishandelden en doodden hen. 7En de koning 
werd toornig, en hij zond zijn legers uit en 
verdelgde die moordenaars en stak hun stad in 
brand. 8Toen zeide hij tot zijn slaven: De bruiloft is 
wel gereed, maar de genodigden waren het niet 
waard. 9Gaat daarom naar de kruispunten der 
wegen en nodigt allen, die gij aantreft, tot de 
bruiloft. 10En die slaven gingen naar de wegen en 
verzamelden allen, die zij aantroffen, zowel 
slechten als goeden. En de bruiloftszaal werd vol 
met hen, die aanlagen.



Preek



Psalm 65 : 2 en 5

2.  Zalig wie door U uitverkoren

mag wonen in uw hof,

hoezeer hij door zijn schuld verloren

terneerlag in het stof.

Wij worden door U begenadigd

die heilig zijt en goed.

Gij die ons in uw huis verzadigt

met alle overvloed.



Psalm 65 : 2 en 5

5.  Gij komt het dorre land doorschrijden

met water uit uw beek

en tot een rijke oogst bereiden,

uw voetstap maakt het week.

Gij druipt uw zegen in de voren,

Gij roept het kiemend graan;

zo wordt het brood voor ons geboren

waar Gij zijt voorgegaan.



Avondmaalsformulier



Gebed



Gezang 289  : 2 en 3

2.  Laat als milde morgendauw

uw genade tot ons komen

en de dorstige landouw

van ons leven overstromen,

ja, verkwik ons door uw troost

onverpoosd.



Gezang 289  : 2 en 3

3.  Laat uw heilge liefdegloed

onze koude werken doden

en versterk in ons de moed

om, de eeuwge nacht ontvloden,

voordat wij tenondergaan,

op te staan.





Psalm 36 : 2

Uw heil is als de hemel hoog,

uw trouw verheft zich voor ons oog

tot in de hoogste wolken.

Uw recht is als de bergen vast,

uw oordeel als de vloed die wast,

tot schrik voor alle volken.

Uw gunst alleen maakt waarlijk vrij,

ja, over mens en dier wilt Gij

alom uw vleuglen spreiden.

Bij U te wonen, Heer, is goed,

met spijs en drank in overvloed

wilt Gij ons hart verblijden.





Psalm 36 : 3
Bij U, Heer, is de levensbron,

Gij doet ons klaarder dan de zon

het licht der wereld schouwen.

Schenk toch uw heil dat leven doet

en wees voor wie U kennen goed,

bevestig ons vertrouwen.

Geef dat ik niet door 't ruw geweld

der goddelozen word geveld,

beschaam hun trotse zielen.

Maar zie, daar storten zij al neer,

men stoot ze om, zij zijn niet meer:

zij liggen, waar zij vielen.



Gebed



Collecten

CvK-Hervormde Gemeente Numansdorp        
NL54 RABO 0373 7115 65    o.v.v. Collecte CvK 1 /2

Diaconie-Hervormde Gemeente Numansdorp
NL58 RABO 0347 4008 25   o.v.v. Collecte Diaconie

Deze QR code brengt u naar de giften pagina in de webshop
Direct na deze dienst zijn 2 
leden van het nazorgteam 
beschikbaar voor u in de 
kerkzaal  voor een 
luisterend oor en/of een 
gebed

Collecte CvK
Kerkdienstgemist / Live stream

Collecte Diaconie
Profila zorggroep

Instandhouding eredienst







Zegen

met gezongen Amen (3x)

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. E. van Rooijen

Onze diensten zijn te volgen via kerknumansdorp.nl


