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Ochtenddienst

22 januari 2023

Hervormde Gemeente Numansdorp



Welkom en mededelingen



Stil gebed

De gemeente gaat (indien mogelijk) staan



LBps.122 vers 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







Wetslezing



LBps.119 vers 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.



LBps.119 vers 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



Moment voor de kinderen



OTH.393 Dank U voor de wonderen die gebeuren

1 Dank U voor de wond'ren die gebeuren;

dank U voor de bloemen in het veld.

Dank U dat uw schepping vol met kleuren

van uw liefde voor een mens vertelt.

refrein:

Dank, dank, dank o Heer,

U blijft altijd bij ons Heer.

Amen, amen, amen.



OTH.393 Dank U voor de wonderen die gebeuren

2 Dank U voor die duizend mooie dingen;

dank U voor uw liefde elke dag.

Dank U dat als zorgen mij omringen

ik eenvoudig bij U komen mag.

refrein:

Dank, dank, dank o Heer,

U blijft altijd bij ons Heer.

Amen, amen, amen.



OTH.393 Dank U voor de wonderen die gebeuren

3 Dank U voor het zonlicht in de straten;

dank U voor de sterren in de nacht.

Dank U dat als vrienden mij verlaten

U vanuit de hemel naar mij lacht.

refrein:

Dank, dank, dank o Heer,

U blijft altijd bij ons Heer.

Amen, amen, amen.



OTH.393 Dank U voor de wonderen die gebeuren

4 Dank U voor het wonder in mijn leven;

dank U voor uw Geest en voor uw kracht.

Dank U dat U alles hebt gegeven,

dat U alles voor mij hebt volbracht.

refrein:

Dank, dank, dank o Heer,

U blijft altijd bij ons Heer.

Amen, amen, amen.



Kindernevendienst

De kinderen gaan naar de kindernevendienst



Schriftlezing 

Mattheüs 6: 5-15 (HSV)   

5 En wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars; 
want die zijn er zeer op gesteld om in de synagogen 
en op de hoeken van de straten te staan bidden om 
door de mensen gezien te worden. Voorwaar, Ik zeg u 
dat zij hun loon al hebben. 6 Maar u, wanneer u bidt, 
ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw 
Vader, Die in het verborgene is; en uw Vader, Die in 
het verborgene ziet, zal het u in het openbaar 
vergelden. 7 Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van 
woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij 
door de veelheid van hun woorden verhoord zullen 
worden. 8 Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader 
weet wat u nodig hebt, voordat u tot Hem bidt.



Schriftlezing 

Mattheüs 6: 5-15 (HSV)   

9 Bidt u dan zo: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. 
Uw Naam worde geheiligd. 10 Uw Koninkrijk kome. Uw 
wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde. 
11 Geef ons heden ons dagelijks brood. 12 En vergeef 
ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren 
vergeven. 13 En leid ons niet in verzoeking, maar 
verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. 
Amen. 14 Want als u de mensen hun overtredingen 
vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven.

15 Maar als u de mensen hun overtredingen niet 
vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet 
vergeven.



HH.547 Onze Vader

Onze Vader die in de hemelen zijt,

Uw Naam worde geheiligd.

Uw Koninkrijk kome.

Uw wil geschiede 

op aarde, zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schulden,

gelijk ook wij 

aan anderen vergeven;



HH.547 Onze Vader

en leidt ons niet in verzoeking,

maar verlos ons van de boze.

Want van U is het Koninkrijk 

en de kracht

en de heerlijkheid

tot in eeuwigheid,

in eeuwigheid.   Amen.



Verkondiging



LBps.84 vers 1

Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,

het huis waar Gij uw naam en eer

hebt laten wonen bij de mensen.

Hoe brand ik van verlangen om

te komen in uw heiligdom.

Wat zou mijn hart nog liever wensen

dan dat het juichend U ontmoet

die leven zijt en leven doet.



LBps.84 vers 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 dienst



Voorbeden en dankzeggingen



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 kerk
Catechese en educatie

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

Collecte uitgang
Diaconie
nog invullen
(zie weekbrief)

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.456 Zegen ons, Algoede

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.



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 17:00 uur 

gaat voor:

Ds. A.T. Maarleveld uit Numansdorp

Onze diensten zijn te volgen via kerknumansdorp.nl
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