
Ochtenddienst

7 maart  2021

Voorganger : Ds. J.W. v.d. Bosch, Brakel

Organist en voorzang : Danny en Gerdine Spaans

Hervormde Gemeente Numansdorp



● Bescherm elkaars gezondheid.

● Houd 1,5 meter afstand met 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 ontmoeting en koffie/thee drinken na

afloop.



MEDEDELINGEN



STIL GEBED







VOTUM EN GROET



LBps.121 vers 1 en 4

1. Ik sla mijn ogen op en zie

de hoge bergen aan, 

waar komt mijn hulp vandaan?

Mijn hulp is van mijn Here, die

dit alles heeft geschapen. 

Mijn herder zal niet slapen.



LBps.121 vers 1 en 4

4. De Heer zal u steeds gadeslaan,

Hij maakt het kwade goed, 

Hij is het die u hoedt.

Hij zal uw komen en uw gaan,

wat u mag wedervaren, 

in eeuwigheid bewaren.



WETSLEZING

EXODUS 20



Opw.546 vers 1 - 3



Opw.546 vers 1 - 3



Opw.546 vers 1 - 3

2. AI klaagt de satan mij steeds aan, 

terwijl hij wijst op al mijn schuld, 

ik kijk omhoog en zie Hem staan 

die alles voor mij heeft vervuld. 

Omdat Hij al mijn zonden droeg 

en door zijn bloed ben ik nu vrij, 

want Jezus' offer was genoeg 

voor Gods vergeving ook voor mij, 

voor Gods vergeving ook voor mij. 



Opw.546 vers 1 - 3

3. Ja, Hij is mijn gerechtigheid, 

want zie, het Lam is opgestaan! 

Hij troont als Heer der heerlijkheid, 

wiens liefde eeuwig zal bestaan. 

Ik leef in Hem en Hij in mij; 

zo één met Hem sterf ik niet meer; 

eens zal ik zitten aan zijn zij, 

mijn Jezus, Redder en mijn Heer. 



Opw.546 vers 1 - 3

Ik leef in Hem en Hij in mij; 

zo één met Hem sterf ik niet meer; 

eens zal ik zitten aan zijn zij, 

mijn Jezus, Redder en mijn Heer. 

mijn Jezus, Redder en mijn Heer. 



Gebed om de opening van 
het Woord



Moment voor de kinderen



Je hoeft niet bang te zijn,
al gaat de storm tekeer,
leg maar gewoon je hand,
in die van onze Heer.

Je hoeft niet bang te zijn,
als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur,
rondom je leven zijn.

Je hoeft niet bang te zijn



Je hoeft niet bang te zijn,
al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft,
als jij je ogen sluit.



Schriftlezing : Marcus 9 : 2-13 (HSV)

De verheerlijking

2En na zes dagen nam Jezus Petrus en 
Jakobus en Johannes met Zich mee en bracht 
hen apart op een hoge berg, alleen hen; en Hij 
werd voor hun ogen van gedaante veranderd.

3En Zijn kleren werden blinkend, zeer wit, als 
sneeuw, zo wit als geen wolbewerker op aarde 
ze kan maken.

4En aan hen verscheen Elia met Mozes en zij 
spraken met Jezus.

5En Petrus antwoordde en zei tegen Jezus: 
Rabbi, het is goed dat wij hier zijn; en laten wij



Schriftlezing : Marcus 9 : 2-13 (HSV)

drie tenten maken, voor U één en voor Mozes 
één en voor Elia één.

6Hij wist namelijk niet wat hij zei, want zij waren 
zeer bevreesd.

7En er kwam een wolk, die hen 
overschaduwde, en uit de wolk kwam een stem, 
die zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, luister naar 
Hem!

8En plotseling, terwijl zij om zich heen keken, 
zagen zij niemand meer bij zich dan Jezus 
alleen.



Schriftlezing : Marcus 9 : 2-13 (HSV)

9En toen zij van de berg afdaalden, gebood Hij 
hun dat zij niemand vertellen zouden wat zij 
gezien hadden, voordat de Zoon des mensen uit 
de doden zou zijn opgestaan.

10En zij hielden dit woord vast en stelden onder 
elkaar de vraag wat dat was, uit de doden 
opstaan. 11En zij vroegen Hem: Waarom 
zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerst moet 
komen? 12En Hij antwoordde hun: Elia zal wel 
eerst komen en alles herstellen; en het zal 
geschieden zoals geschreven is over de Zoon 
des mensen, dat Hij veel lijden zal en veracht 
worden.



Schriftlezing : Marcus 9 : 2-13 (HSV)

13Maar Ik zeg u dat Elia ook gekomen is en ze 
hebben met hem gedaan alles wat ze wilden, 

zoals over hem geschreven staat.



Schriftlezing : Openbaring 3 : 14 – 22 (HSV)

Zevende brief: aan Laodicea
14En schrijf aan de engel van de gemeente in 
Laodicea: Dit zegt de Amen, de getrouwe en 
waarachtige Getuige, het begin van Gods schepping:
15Ik ken uw werken, en weet dat u niet koud en niet 
heet bent. Was u maar koud of heet!
16Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet 
heet, zal Ik u uit Mijn mond spuwen.
17Want u zegt: Ik ben rijk en steeds rijker geworden 
en heb aan niets gebrek, maar u weet niet dat juist u 
ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt 
bent.



Schriftlezing : Openbaring 3 : 14 – 22 (HSV)

18Ik raad u aan dat u van Mij goud koopt, gelouterd 
door het vuur, opdat u rijk wordt, en witte kleren, 
opdat u bekleed bent en de schande van uw 
naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met 
ogenzalf, opdat u zult kunnen zien.
19Ieder die Ik liefheb, wijs Ik terecht en bestraf Ik. 
Wees dan ijverig en bekeer u.
20Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn 
stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem 
binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en 
hij met Mij.



Schriftlezing : Openbaring 3 : 14 – 22 (HSV)

21Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op 
Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met 
Mijn Vader op Zijn troon gezet heb.
22Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen 
de gemeenten zegt.



LBps.89 vers 7

Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt,

dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt.

Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden.

Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden,

zij gaan in vrede voort, zij wandlen voor uw ogen,

want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed 
verhogen.



LBps.89 vers 8

Gij, HERE, die de glans van onze sterkte zijt,

Geeft luister aan uw volk, en hoge heerlijkheid.

Uw welgevallen doet ons grote dingen wagen

en met geheven hoofd de kroon der ere dragen.

Gij Heilge Israëls, Gij zelf hebt ons ten leven

een koning naar uw wil, een schild van heil 
gegeven.



Verkondiging



Witter dan sneeuw

Mijn Heiland, genees mij en heilig mij nu
Genade en liefde wie geeft het dan U 
De schuld is als bloed en de zond’ als karmijn
Heer, was mij en witter dan sneeuw zal ik zijn 

Witter dan sneeuw
ja witter dan sneeuw.
Heer, was mij 
en witter dan sneeuw zal ik zijn



Mijn Heiland, U ziet  hoe geduldig ik wacht
Uw werk wordt ook nu in de harten volbracht.
Het honderdste schaap zoekt U in de woestijn.
Heer, was mij en witter dan sneeuw zal ik zijn

Witter dan sneeuw
ja witter dan sneeuw.
Heer, was mij 
en witter dan sneeuw zal ik zijn 



Dankgebed – Voorbeden –
Stil gebed - Onze Vader



Collecten

“Uitgangs” collecte Diaconie
Actie LIbanon

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

1e collecte College van Kerkrentmeesters
Onderhoud orgel
1e collecte College van Kerkrentmeesters
Onderhoud gebouwen

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



Opw. 366 : 1 - 3



Opw. 366 : 1 - 3



Opw. 366 : 2

Kroon Hem, der liefde Heer,
aanschouw Hem hoe Hij leed.
Zijn wonden tonen ’t gans heelal,
wat Hij voor ’t mensdom deed.
De eng’len aan Gods troon,
all’ overheid en macht,
zij buigen dienend zich ter neer,
voor zulke wondermacht.



Opw. 366 : 3

Kroon Hem, de Vredevorst,
wiens macht eens heersen zal,
van pool tot pool,van zee tot zee,
’t klink’ over berg en dal.
Als alles voor Hem buigt
en vrede heerst alom,
wordt d’aarde weer een paradijs.
Kom, Here Jezus, kom.



Zegen



Collecten

“Uitgangs” collecte Diaconie
Actie LIbanon

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

1e collecte College van Kerkrentmeesters
Onderhoud orgel
1e collecte College van Kerkrentmeesters
Onderhoud gebouwen

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



Orgelspel


