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Welkom en mededelingen



Van A tot Z
(indien mogelijk staande)



Stil gebed



Bemoediging en groet

Hierna gaat de gemeente weer zitten



Dank U wel voor de 
sterren en de maan



Bidden



Intro



de Bijbel



Schriftlezing
Handelingen 8: 26 - 31(BGT)

Filippus ontmoet een man uit Ethiopië

26-27 Een engel van de Heer zei tegen Filippus: ‘Je moet

op reis gaan. Ga naar de weg die van Jeruzalem naar de

stad Gaza loopt. Zorg dat je daar midden op de dag bent.’

Filippus deed wat de engel zei. De weg was verlaten. Maar

opeens kwam er iemand aan. Het was een man uit

Ethiopië, een belangrijke ambtenaar van de koningin van

dat land. Hij was het hoofd van de koninklijke schatkamers.

De man was in Jeruzalem geweest om de God van Israël te

eren. 28 En nu was hij op de terugweg. Hij zat in zijn

reiswagen te lezen in het boek van de profeet Jesaja.



Schriftlezing
Handelingen 8: 26 - 31(BGT)

29 De heilige Geest zei tegen Filippus: ‘Ga naar de man in

die wagen toe.’ 30 Filippus liep er snel heen. Hij hoorde de

man hardop lezen en vroeg: ‘Begrijpt u wat u leest?’ 31De

man antwoordde: ‘Nee, want niemand legt het mij uit.’ Toen

vroeg hij Filippus om in de wagen te stappen en naast hem

te komen zitten.



Diep als de zee



Maarten Luther komt op bezoek



Als je maar op God vertrouwt



Dankgebed en voorbeden



Collecten
(bij de uitgang)

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:
Instandhouding
Erediensten

Diaconie:
Nes Ammim

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



Onder, boven, voor en achter God is 
altijd bij mij



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 17.00 uur 

gaat voor:

Ds. G.J. van Beek,

Nieuw-Lekkerland

Onze diensten zijn te volgen via kerknumansdorp.nl


