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Welkom en mededelingen



Stil gebed

De gemeente gaat (indien mogelijk) staan



Psalm 89: 1 en 10

1 Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied

des Heren milde gunst, het werk aan ons 
geschied.

Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende 
geslachten

hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U 
verwachten.

Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich 
welven,

een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve.



Psalm 89: 1 en 10

10 Mijn hand is hem tot steun, mijn rechter arm 
zijn kracht.

Geen vijand valt hem aan, Ik weer der bozen 
macht.

Ik breek de tegenstand van allen die hem haten,

mijn goedertierenheid zal nimmer hem verlaten.

Mijn naam die hij belijdt, doet hem tot aanzien 
komen,

zijn hand rust op de zee, zijn kracht beheerst de 
stromen.



Votum en groet

Hierna gaat de gemeente weer zitten



Hemel hoog 458: 1, 2 en 4

1 Als ik maar weet, dat hier mijn weg

door U Heer, wordt bereid, 

en dat die weg, hoe moeilijk ook,

mij nader tot U leidt.

refrein:

Nader tot U, nader tot U,

nader, mijn Heiland, tot U;

als ik maar weet, dat alles hier 

mij nader brengt tot U.



Hemel hoog 458: 1, 2 en 4

2 Als ik maar weet, dat ook voor mij

de Heer aan 't kruishout stierf

en dat de Heiland ook voor mij

een levenskroon verwierf.

refrein:

Nader tot U, nader tot U,

nader, mijn Heiland, tot U;

als ik maar weet, dat alles hier 

mij nader brengt tot U.



Hemel hoog 458: 1, 2 en 4

4 Als ik maar weet, ook als op aard'

mij droefheid wacht of kruis,

dat ieder kruis mij nader brengt

bij 't eeuwig Vaderhuis

refrein:

Nader tot U, nader tot U,

nader, mijn Heiland, tot U;

als ik maar weet, dat alles hier 

mij nader brengt tot U.



Wetslezing
Deuteronomium 6: 1-9 (HSV)

1 Dit zijn de geboden, de verordeningen en de
bepalingen die de HEERE, uw God, geboden heeft u
te leren, om ze te doen in het land waar u naartoe
trekt om het in bezit te nemen, 2 opdat u de HEERE,
uw God, vreest door al Zijn verordeningen en Zijn
geboden, die ik u gebied, in acht te nemen: u, uw kind
en uw kleinkind, alle dagen van uw leven; en opdat uw
dagen verlengd worden. 3 Luister dan, Israël, en
neem ze nauwlettend in acht! Dan zal het u goed
gaan en zult u zeer talrijk worden – zoals de HEERE,
de God van uw vaderen, tot u gesproken heeft – in het
land dat overvloeit van melk en honing.



Wetslezing
Deuteronomium 6: 1-9 (HSV)

4 Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is
één! 5 Daarom zult u de HEERE, uw God, liefhebben
met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw
kracht. 6 Deze woorden, die ik u heden gebied,
moeten in uw hart zijn. 7 U moet ze uw kinderen
inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als
u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. 8
U moet ze als een teken op uw hand binden en ze
moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn.
9 U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw
poorten schrijven.



Psalm 1: 1, 2 en 3

1 Gezegend hij, die in der bozen raad

niet wandelt, noch met goddelozen gaat,

noch zich door spotters in de kring laat noden,

waar ieder lacht met God en zijn geboden,

maar die aan 's Heren wet zijn vreugde heeft

en dag en nacht met zijn geboden leeft.



Psalm 1: 1, 2 en 3

2 Hij is een groene boom die staat geplant

waar waterbeken vloeien door het land.

Zijn loof behoeft de droogte niet te duchten,

te goeder tijd geeft hij zijn rijpe vruchten.

Gezegend die zich aan Gods wetten voedt:

het gaat hem wel in alles wat hij doet.



Psalm 1: 1, 2 en 3

3 Gans anders zal 't de goddelozen gaan:

zij zijn het kaf dat wegwaait van het graan.

Zij kunnen zich voor God niet staande houden,

er is geen plaats voor hen bij zijn vertrouwden.

God kent die wandelt in het rechte spoor,

wie Hem verlaat gaat dwalende teloor.



Gebed om de opening 

van het Woord 

en 

verlichting met de Heilige Geest



Kindernevendienst
voor de groepen 1 t/m 6

Groep 7 en 8 blijven in de kerk



Schriftlezing
Handelingen 21: 1-14 (HSV)

1 En het gebeurde, nadat wij ons van hen losgemaakt

hadden en weggevaren waren, dat wij rechtstreeks koers

zetten naar Kos, de volgende dag naar Rhodos en vandaar

naar Patara. 2 En toen wij een schip gevonden hadden dat

naar Fenicië zou oversteken, gingen wij aan boord en

voeren weg. 3 En nadat wij Cyprus in zicht gekregen

hadden en dat links hadden laten liggen, voeren wij naar

Syrië en kwamen aan in Tyrus, want daar moest het schip

zijn lading lossen. 4 En nadat wij er discipelen gevonden

hadden, bleven wij daar zeven dagen. Zij zeiden tegen

Paulus, door de Geest, dat hij niet naar Jeruzalem moest

gaan.



Schriftlezing
Handelingen 21: 1-14 (HSV)

5 Het gebeurde nu, toen wij deze dagen daar doorgebracht

hadden, dat wij vertrokken en verder reisden. En zij

begeleidden ons allen met vrouwen en kinderen tot buiten

de stad. En wij knielden neer op het strand en baden.

6 En toen wij elkaar gegroet hadden, gingen wij aan boord

van het schip, maar zij keerden terug, ieder naar zijn huis.

7 Nadat wij de reis per schip vanaf Tyrus volbracht hadden,

kwamen wij aan in Ptolemaïs, begroetten de broeders en

bleven één dag bij hen. 8 En de volgende dag gingen

Paulus en wij die bij hem waren, daarvandaan en kwamen

in Caesarea. Wij gingen naar het huis van Filippus, de

evangelist, die een van de zeven diakenen was, en bleven

bij hem.



Schriftlezing
Handelingen 21: 1-14 (HSV)

9 Deze had vier dochters, nog maagden, die profeteerden.

10 En toen wij daar vele dagen bleven, kwam er een zekere

profeet uit Judea, van wie de naam Agabus was.

11 En hij kwam naar ons toe, pakte de gordel van Paulus,

en nadat hij zijn eigen handen en voeten daarmee

gebonden had, zei hij: Dit zegt de Heilige Geest: De man

van wie deze gordel is, zullen de Joden op deze manier in

Jeruzalem binden en in de handen van de heidenen

overleveren. 12 Toen wij dit hoorden, smeekten zowel wij

als de mensen van die plaats dat hij niet naar Jeruzalem

zou gaan.



Schriftlezing
Handelingen 21: 1-14 (HSV)

13 Maar Paulus antwoordde: Wat doet u nu dat u huilt en

mijn hart week maakt? Want ik ben bereid, niet alleen

gebonden te worden, maar ook te sterven in Jeruzalem voor

de Naam van de Heere Jezus.

14 En toen hij zich niet liet overtuigen, deden wij er het

zwijgen toe, en zeiden: Laat de wil van de Heere

geschieden.



Gezang 484: 1 en 2 

1 Waarom moest ik uw stem verstaan?

Waarom, Heer moet ik tot U gaan

zo ongewende paden?

Waarom bracht Gij

die onrust mij

in 't bloed is dat genade?



Gezang 484: 1 en 2 

2 Gij maakt mij steeds meer vreemdeling.

Ontvreemdt Ge mij dan, ding voor ding,

al 't oude en vertrouwde?

O blinde schrik, -

mijn God, mag ik

niet eens mijzelf behouden?



Verkondiging



Gezang 484: 3 en 4 

3 Want ik zie voor mij kruis na kruis

mijn weg langs en geen enkel huis

waar ik nog rust zou vinden.

Kom ik zo echt

bij U terecht,

ben ik wel uw beminde?



Gezang 484: 3 en 4 

4 Spreek Gij dan in mijn hart en zeg,

dat het zo goed is, dat die weg

ook door uw Zoon gegaan is,

en dat uw land

naar alle kant

niet ver bij mij vandaan is.



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:
Predikantsplaatsen

Diaconie:
PAX - Vredesweek

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



Psalm 86: 4, 6 en 7
(zo mogelijk staand)

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.



Psalm 86: 4, 6 en 7
(zo mogelijk staand)

6 Zie, o God, de trotse bende

die mijn leven tracht te schenden,

die in mateloos geweld

U zich niet voor ogen stelt.

Kome, Heer, mij uw genade,

uw barmhartigheid te stade.

Trouw zijt Gij in wat Gij doet,

Gij zijt onvoorstelbaar goed.



Psalm 86: 4, 6 en 7
(zo mogelijk staand)

7 Laat mij leven voor uw ogen,

sterk uw knecht door uw vermogen.

Maak Gijzelf voor hem vrij baan,

die U dient van jongs af aan.

Toon uw hulp mij door een teken,

dat mijn vijanden verbleken,

als zij zien dat Gij het zijt,

die mij troost en mij bevrijdt.



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.H. den Braber

Onze diensten zijn te volgen via kerknumansdorp.nl


