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Welkom en mededelingen



Stil gebed

De gemeente gaat (indien mogelijk) staan



Psalm 122 : 1

1 Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,

toen men mij zeide: 'Gord u aan

om naar des Heren huis te gaan!

Kom ga met ons en doe als wij!'

Jeruzalem, dat ik bemin,

wij treden uwe poorten in,

u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!

Jeruzalem, van ver aanschouwd,

wel saamgevoegd en welgebouwd,

o schone stede, die wij groeten.



Votum en groet

Hierna gaat de gemeente weer zitten



Gezang 63: 1 - 5 

1 De Heer verschijnt te middernacht!

Nu is nog alles stil,

maar zalig hij die toch reeds wacht

en Hem begroeten wil.



Gezang 63: 1 - 5 

2 Want ook als niemand naar Hem vraagt

noch in zijn dag gelooft,

zijn komst wordt door geen 

macht vertraagd:

Hij heeft het zelf beloofd.



Gezang 63: 1 - 5 

3 Wie waakt er als een trouwe knecht,

zijn Meester toegedaan,

dat als de Heer komt om zijn recht

hij voor Hem kan bestaan?

4 Zijn onze lampen wel gereed

en branden ze wel goed,

zodat, als Christus binnentreedt,

Hij waardig wordt begroet?



Gezang 63: 1 - 5 

5 De Heer verschijnt te middernacht!

Nu is nog alles stil...

zalig die toch geduldig wacht

en Hem begroeten wil.



Wetslezing



Psalm 119 : 2 en 3

2 Gij hebt ons hart uw orde opgelegd,

opdat wij die met ijver onderhouden.

Ach, ging ik toch de wegen van uw recht,

dan stond ik niet beschaamd, als ik 
vertrouwde

op wat Gij in uw liefde tot mij zegt,

als ik de schoonheid van uw wet 
aanschouwde.



Psalm 119 : 2 en 3

3 U dank ik, HEER, in opgetogenheid.

Mijn hart verheugt zich over uw bevelen,

U wil ik, die de allerhoogste zijt,

in alles volgen, niets voor U verhelen.

Verlaat mij niet, ik ben U toegewijd,

verlaat mij niet, laat in uw gunst mij 
delen.



Gebed om de opening 

van het Woord 

en 

verlichting met de Heilige Geest



Kindernevendienst
voor de alle groepen



Schriftlezing
Genesis 12: 1-4 (HSV)

1 De HEERE nu zei tegen Abram: Gaat u uit uw land, uit uw

familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat Ik u

wijzen zal.

2 Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam

groot maken; en u zult tot een zegen zijn.

3 Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik

vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem

gezegend worden.

4 Toen ging Abram op weg, zoals de HEERE tot hem

gesproken had, en Lot ging met hem mee. Abram was

vijfenzeventig jaar oud, toen hij uit Haran vertrok.



Schriftlezing
Genesis 24: 1-8 (HSV)

1 Abraham nu was oud en op dagen gekomen en de HEERE

had Abraham in alles gezegend. 2 Toen zei Abraham tegen zijn

dienaar, de oudste van zijn huis, die alles wat hij had,

beheerde: Leg toch uw hand onder mijn heup.

3 Ik wil u laten zweren bij de HEERE, de God van de hemel en

de God van de aarde, dat u voor mijn zoon geen vrouw zult

nemen uit de dochters van de Kanaänieten te midden van wie

ik woon, 4 maar dat u naar mijn vaderland en mijn familiekring

gaat om voor mijn zoon Izak een vrouw te nemen.

5 En de dienaar zei tegen hem: Misschien zal die vrouw mij

niet willen volgen naar dit land. Zal ik dan uw zoon terug

moeten brengen naar het land waaruit u vertrokken bent?



Schriftlezing
Genesis 24: 1-8 (HSV)

6 Abraham zei tegen hem: Wees op uw hoede dat u mijn zoon

daar niet terugbrengt!

7 De HEERE, de God van de hemel, Die mij uit mijn familie en

uit mijn geboorteland weggehaald heeft, Die tot mij gesproken

heeft en Die mij gezworen heeft: Aan uw nageslacht zal Ik dit

land geven – die God zal Zijn engel voor u uit sturen, opdat u

voor mijn zoon daarvandaan een vrouw zult nemen.

8Maar als die vrouw u niet wil volgen, dan bent u vrij van deze

eed aan mij; breng mijn zoon echter niet daarheen terug.



Schriftlezing
Markus 1: 14-20 (HSV)

14 En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar

Galilea en predikte het Evangelie van het Koninkrijk van God,

15 en Hij zei: De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is

nabijgekomen; bekeer u en geloof het Evangelie. 16 En toen

Hij bij de zee van Galilea wandelde, zag Hij Simon en Andreas,

zijn broer, het net in de zee werpen, want zij waren vissers. 17

En Jezus zei tegen hen: Kom achter Mij aan, en Ik zal maken

dat u vissers van mensen wordt. 18 En zij lieten meteen hun

netten achter en volgden Hem. 19 En toen Hij vandaar wat

verdergegaan was, zag Hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs,

en Johannes, zijn broer, die in het schip de netten aan het

herstellen waren. 20 En meteen riep Hij hen, en zij lieten hun

vader Zebedeüs in het schip achter met de loonarbeiders en

gingen weg, Hem achterna.



Gezang 47:1 

1 Jezus die langs het water liep

en Simon en Andreas riep,

om zomaar zonder praten

hun netten te verlaten,-

Hij komt misschien vandaag voorbij

en roept ook ons, roept u en mij,

om alles op te geven

en trouw Hem na te leven.



Verkondiging



Psalm 84: 3 en 4

3 Welzalig die uit uw kracht leeft,

die naar uw tempel zich begeeft,

zijn hart wijst hem de rechte wegen.

Zij trekken op van overal

en, gaat het door het dorre dal,

dan valt op hen een milde regen.

Ja, in het hart van de woestijn

ontspringt een heldere fontein.



Psalm 84: 3 en 4

4 

Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort.

Hun lied weerklinkt van oord tot oord,

tot zij Jeruzalem betreden,

waar alle pelgrims binnengaan

om voor Gods aangezicht te staan.

Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden.

Verhoor mij, God van Israël,

die alles leidt naar uw bestel.



Kindernevendienst

De kinderen komen terug in de kerk



Dankgebed 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  - Catechese

Diaconie:
Stichting 
de Ondergrondse Kerk

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



Gezang 456: 1-3 
(zo mogelijk staand)

1 Zegen ons, Algoede,

neem ons in uw hoede

en verhef uw aangezicht

over ons en geef ons licht.

2 Stort, op onze bede,

in ons hart uw vrede,

en vervul ons met de kracht

van uw Geest bij dag en nacht.



Gezang 456: 1-3 
(zo mogelijk staand)

3 Amen, amen, amen!

Dat wij niet beschamen

Jezus Christus onze Heer,

amen, God, uw naam ter eer!



Zegen

met 3x gezongen Amen

Direct na deze dienst zijn 2 leden van het nazorgteam 
beschikbaar,  voorin de kerkzaal  

voor een luisterend oor en/of een gebed



Gezegende Zondag

In de dienst welke begint om 18.00 uur 

gaat voor:

Ds. J. Reehorst

Nieuw-Beijerland

Onze diensten zijn te volgen via kerknumansdorp.nl


