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● Bescherm elkaars gezondheid

● Houd 1,5 meter afstand van andere 

huishoudens

● Volg aanwijzingen van coördinatoren en  

koster

• Blijf zitten op de toegewezen plaats

● Alleen zang door ‘voorzanger’

● Toegangsdeuren staan open i.v.m. ventilatie

● Geen toilet 

● Geen ontmoeting en koffie/thee drinken                   

na afloop



PsOB 133:1, 2 en 3 

Ai, ziet, hoe goed, hoe lief’lijk is 't dat zonen

van 't zelfde huis, 

als broeders samen wonen,

daar 't liefdevuur niet wordt verdoofd;

't is als de zalf op 's hogepriesters hoofd,

de zalf, waarmee hij is aan God gewijd,

die door haar reuk het hart verblijdt.



PsOB 133:1, 2 en 3 

Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen,

als d’olie, die, van Arons hoofd gedropen,

zijn baard en klederzoom doortrekt;

z’is als de dauw, die Hermons kruin bedekt,

die Sions top met vruchtbaar vocht 
besproeit,

en op zijn bergen nedervloeit.



PsOB 133:1, 2 en 3

Waar liefde woont, 

gebiedt de Heer’ den zegen:

daar woont Hij zelf, 

daar wordt zijn heil verkregen,

en 't leven tot in eeuwigheid.



Kinderlied: Mijn God is Koning.

Mijn God is de Koning

van een heel mooi koninkrijk,

een plaats waar kind'ren spelen,

daar is iedereen gelijk.



Kinderlied: Mijn God is Koning.

Niemand is er eenzaam

of heeft er nog verdriet.

Alle kinderen zingen daar

het koninklijke lied.



Kinderlied: Mijn God is Koning.

Ik ben zo blij dat Hij mijn Koning is,

en dat Hij op de troon zit van mijn hart.

Zijn hemels licht zal stralen

als een gouden zonneschijn.

Voor prinsen en prinsessen

zal Hij eeuwig Koning zijn.



Kinderlied: Mijn God is Koning.

Mijn God is de Koning

van een heel mooi koninkrijk,

een plaats waar kind'ren spelen,

daar is iedereen gelijk.



Kinderlied: Mijn God is Koning.

Niemand is er eenzaam

of heeft er nog verdriet.

Alle kinderen zingen daar

het koninklijke lied.



Ik wil voor altijd wonen in zijn huis,

want daar voel ik me veilig, 

dicht bij Hem.

Zijn eng'len zingen:

'Glorie voor de Allerhoogste Heer!'

En alle koningskind'ren

buigen in aanbidding neer.



Ik ben een koningskind.

Ik ben een koningskind.

Ik ben een koningskind.

Ik ben een koningskind.



Jij bent een koningskind.

Jij bent een koningskind.

Jij bent een koningskind.

Jij bent een koningskind.



GELOOFSBELIJDENIS 

IN KINDERTAAL 

Wij geloven in God, onze Vader, Die de 
hemel en de aarde gemaakt heeft. Zo 
machtig is Hij!

En wij geloven in de Heere Jezus Christus, 
de enige Zoon van God. Hij is geboren door 
een wonder van de Heilige Geest, heeft 
geleden, is gestorven aan het kruis en ook 
begraven.  Maar na drie dagen is Hij weer uit 
de dood opgestaan.



Wij geloven dat de Heere Jezus nu in de 
hemel is en aan de rechterhand van God zit, 
maar dat Hij eens terugkomt op deze aarde 
om recht te spreken en alle dingen nieuw te 
maken.

Wij geloven in de Heilige Geest, Die 
gekomen is op het Pinksterfeest en wil 
wonen in ons hart.

Wij geloven dat er één christelijke kerk is, 
waarin we allemaal bij elkaar horen.



Wij geloven dat God ons al onze zonden 
vergeeft en dat we eens een nieuw lichaam 
zullen krijgen.

En dat we dan voor altijd bij de Heere Jezus 
zullen zijn.



Hemelhoog 502

In het water van de doop, 

zien wij hoe God zelf belooft, 

dat zijn Naam voorgoed aan ons 
verbonden is. 

Water dat getuigt en spreekt,

van de hoop die in ons leeft,

dat Gods liefde voor ons niet veranderd is.



Hemelhoog 502

Eén met Christus in zijn dood, 

gaan wij onder in de doop,

overtuigd dat er bij Hem vergeving is. 

Eén met Christus, ingelijfd, 

staan wij op van schuld bevrijd,

in een leven dat voorgoed veranderd is.



Hemelhoog 502

Refrein 1:

Met de Heer begraven en weer 
opgestaan,

om voor Hem te leven, Jezus weg te gaan. 

Uit het water van de doop, 

putten wij geloof en hoop,

dat Gods trouw en liefde blijvend is. 

Dat Gods trouw en liefde blijvend is.



Hemelhoog 502

In zijn lichaam ingelijfd:

Christus kerk die wereldwijd,

is geroepen om een beeld 

van Hem te zijn. 

Mensen overal vandaan, 

die de weg van Christus gaan,

om vernieuwd voor Hem te leven, 

vrij te zijn.



Hemelhoog 502

Refrein 1:

Met de Heer begraven en weer 
opgestaan,

om voor Hem te leven, Jezus weg te gaan. 

Uit het water van de doop, 

putten wij geloof en hoop,

dat Gods trouw en liefde blijvend is. 

Dat Gods trouw en liefde blijvend is.



Hemelhoog 502

Reinig ons, vernieuw ons leven Heer.

Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer.

Reinig ons, vernieuw ons leven Heer.

Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer.



Hemelhoog 502

Refrein 1:

Met de Heer begraven en weer 
opgestaan,

om voor Hem te leven, Jezus weg te gaan. 

Uit het water van de doop, 

putten wij geloof en hoop,

dat Gods trouw en liefde blijvend is. 



Hemelhoog 502

Refrein 2:

Prijs de Vader, prijs de Zoon 

en heilge Geest! 

Prijs de Heer met al wat leeft 

en adem heeft! 

Wat een liefde, wat een hoop! 

U verzegelt door de doop

dat ons leven bij U veilig is.

Dat ons leven bij U veilig is.



PsOB 134 : 3 

Dat 's Heeren zegen op u daal’;

zijn gunst uit Sion u bestraal’.

Hij schiep 't heelal, zijn Naam ter eer:

looft, looft dan aller heren Heer’!



Bijbellezing NBV

1 Samuel 16 : 1 - 13
David door Samuel gezalfd
1De HEER vroeg aan Samuel: ‘Hoe lang blijf 
je nog treuren om Saul, die ik als koning van 
Israël verworpen heb? Kom, vul je hoorn met 
olie en ga voor mij naar Isaï in Betlehem, 
want een van zijn zonen heb ik als koning 
uitgekozen.’ 2‘Hoe kan ik dat nu doen?’ wierp 
Samuel tegen. ‘Saul zal me vermoorden als 
hij het hoort.’ De HEER antwoordde: ‘Neem 
een jonge koe mee en zeg dat je bent 
gekomen om de HEER een offer te brengen.



Bijbellezing NBV

1 Samuel 16 : 1 - 13
3Nodig Isaï uit voor het offermaal, dan zal ik 
je laten weten wat je doen moet. Wie ik je 
aanwijs, die moet je voor mij zalven.’ 4Samuel 
deed wat de HEER had gezegd. Toen hij in 
Betlehem aankwam, kwamen de oudsten van 
de stad hem ongerust tegemoet en vroegen: 
‘Uw komst is toch geen slecht teken?’ 5‘Wees 
gerust,’ antwoordde Samuel. ‘Ik ben gekomen 
om de HEER een offer te brengen. Reinig u 
en neem met mij deel aan het offermaal.’



Bijbellezing NBV

1 Samuel 16 : 1 - 13
Ook Isaï en zijn zonen nodigde hij uit, en aan 
hen voltrok hij persoonlijk de reiniging. 6Bij 
hun aankomst viel zijn oog meteen op Eliab, 
en hij zei bij zichzelf: Hij die daar klaarstaat is 
vast en zeker degene die de HEER wil 
zalven. 7Maar de HEER zei tegen Samuel: 
‘Ga niet af op zijn voorkomen en zijn rijzige 
gestalte. Ik heb hem afgewezen. Het gaat 
niet om wat de mens ziet: de mens kijkt naar 
het uiterlijk, maar de HEER kijkt naar het 
hart.’



Bijbellezing NBV

1 Samuel 16 : 1 - 13
8Toen riep Isaï Abinadab en stelde hem aan 
Samuel voor, maar die zei: ‘Ook hem heeft de 
HEER niet gekozen.’ 9Isaï stelde Samma
voor, maar weer zei Samuel: ‘Ook hem heeft 
de HEER niet gekozen.’ 10Zo stelde Isaï zijn 
zeven zonen aan Samuel voor, maar telkens 
zei Samuel dat dit niet degene was die de 
HEER gekozen had. 11‘Zijn dit alle zonen die 
u hebt?’ vroeg hij. ‘Nee,’ antwoordde Isaï, ‘de 
jongste is er niet bij, die hoedt de schapen en 
de geiten.’



Bijbellezing NBV

1 Samuel 16 : 1 - 13
Toen zei Samuel tegen Isaï: ‘Laat hem hier 
komen. We beginnen niet aan de maaltijd 
voordat hij er is.’ 12Isaï liet hem halen. Het 
was een knappe jongen met rossig haar en 
sprekende ogen. En de HEER zei: ‘Hem moet 
je zalven. Hij is het.’ 13Samuel nam de hoorn 
met olie en zalfde hem te midden van zijn 
broers. Van toen af aan was David 
doordrongen van de geest van de HEER. 
Daarna vertrok Samuel weer naar Rama.



Gezang 141 : 1, 2

Ik kniel aan uwe kribbe neer,

o Jezus, Gij mijn leven!

Ik kom tot U en breng U, Heer,

wat Gij mij hebt gegeven.

O, neem mijn leven, geest en hart,

en laat mijn ziel in vreugd en smart

bij U geborgen wezen.



Gezang 141 : 1, 2

Voor ik als kind ter wereld kwam,

zijt Gij voor mij geboren.

Eer ik een woord van U vernam,

hebt Gij mij uitverkoren.

Voordat uw hand mij heeft gemaakt,

werd Gij een kindje, arm en naakt,

hebt Gij U mij gegeven.









Hemelhoog 617-A

De zon komt op, maakt de morgen wakker;

mijn dag begint met een lied voor U.

Heer, wat er ook gebeurt

en wat mij mag overkomen,

laat mij nog zingen als de avond valt.



Hemelhoog 617-A

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.

Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.

Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;

tienduizend redenen tot dankbaarheid.



Hemelhoog 617-A

Refrein:

Loof de Heer, o mijn ziel.  O mijn ziel, 

prijs nu zijn heilige Naam.

Met meer passie dan ooit;  o mijn ziel, 

verheerlijk zijn heilige Naam.



Hemelhoog 617-A

En op die dag, als mijn kracht vermindert,

mijn adem stokt en mijn einde komt,

zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;

tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.



Hemelhoog 617-A

Refrein (2x):

Loof de Heer, o mijn ziel.  O mijn ziel, 

prijs nu zijn heilige Naam.

Met meer passie dan ooit;  o mijn ziel, 

verheerlijk zijn heilige Naam.

Verheerlijk zijn heilige Naam.

Verheerlijk zijn heilige Naam.



Collecten
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NL54 RABO 0373 7115 65    o.v.v. Collecte CvK

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

1e collecte College van Kerkrentmeesters
Verwarming kerk & voorhof

2e collecte College van Kerkrentmeesters
Verbouwing Voorhof

“Uitgangs” collecte Diaconie
Kinderen in de Knel

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



Mary, did you know that your Baby Boy 

would one day walk on water?
<Maria, wist je dat jouw baby eens over water zou lopen?>

Mary, did you know that your Baby Boy 

would save our sons and daughters?
<Maria, wist je dat jouw baby onze zonen en dochters zal bevrijden?>

Did you know that your Baby Boy 

has come to make you new?
< Wist je dat jouw baby is gekomen om jou nieuw te maken?>

This Child that you delivered

will soon deliver you.
< De baby die jij leven gaf, zal jou spoedig het leven geven>



Mary, did you know that your Baby Boy 

will give sight to a blind man?
<Maria, wist je dat jouw baby de blinden het gezicht zal geven?>

Mary, did you know that your Baby Boy 

will calm the storm with His hand?
<Maria, wist je dat jouw baby een storm door Zijn hand stil zal maken?>

Did you know that your Baby Boy 

has walked where angels trod?
<Wist je dat jouw baby heeft gelopen waar engelen wandelden?>

When you kiss your little Baby 

you kissed the face of God?
<Wanneer je jouw baby op zijn gezichtje kust, je een kus geeft op Gods 
gezicht?>



Mary did you know.. Ooo Ooo Ooo
< Maria, wist je dat….>

The blind will see. <de blinden zullen zien>

The deaf will hear. <de doven zullen horen>

The dead will live again. <de doden zullen weer leven>

The lame will leap. <de lammen zullen springen>

The dumb will speak <de stommen zullen spreken>

The praises of The Lamb <om het Lam te prijzen>



Mary, did you know that your Baby Boy 

is Lord of all creation?
<Maria, wist je dat jouw baby de Heer van heel de Schepping is?>

Mary, did you know that your Baby Boy 

would one day rule the nations?
<Maria, wist je dat jouw baby op een dag over alle natiën zal regeren?>

Did you know that your Baby Boy 

is heaven's perfect Lamb?
<Wist je dat jouw baby het perfecte Lam van de hemel is?>

The sleeping Child you're holding 

is the great "I am“
<Het slapende kindje dat je nu vasthoudt is de grote “IK BEN”



O Holy Night

O Holy night, the stars are brightly shining

It is the night of our dear Savior's birth

Long lay the world in sin and error pining

'Til He appeared and the soul felt it's worth



A thrill of hope the weary world rejoices

For yonder breaks a new and glorious morn

Fall on your knees O hear the angel voices

O night divine 

O night when Christ was born

O night divine

O night, oh night divine



A thrill of hope the weary world rejoices

For yonder breaks a new and glorious morn

Fall on your knees O hear the angel voices

O night divine 

O night when Christ was born

O night divine

O night, oh night divine



Fall on your knees O hear the angel 
voices

O night divine 

O night when Christ was born

O night divine

O night, oh night divine


