


We hopen dat u zich ook in deze tijd van harte welkom

voelt in onze kerk

Samen houden we ons aan de volgende regels:

− Bescherm elkaars gezondheid

− Houd 1,5 meter afstand met andere huishoudens

− Volg aanwijzingen van coördinatoren en koster

− Blijf zitten op de toegewezen plaats

− Toegangsdeuren staan open i.v.m. ventilatie

− Gemeenteleden die gaan koffiedrinken na de dienst, 

verlaten de kerk via de deur naar de Voorhof. Daar 

ontmoeten we ook de kinderen weer. 

− Gemeenteleden die niet gaan koffiedrinken, verlaten de 

kerk via de toren. 



Welkom en mededelingen



Stil gebed (staande)



Samenzang: Psalm 25: 2 en 3 (staande)

2. Here, maak mij uwe wegen

door uw Woord en Geest bekend;

leer mij, hoe die zijn gelegen

en waarheen G'uw treden wendt;

leid mij in uw rechte leer,

laat mij trouw uw wet betrachten,

want Gij zijt mijn heil, o Heer,

'k blijf U al den dag verwachten.



Samenzang: Psalm 25: 2 en 3 (staande)

3. Denk aan 't vaderlijk meedogen,

Heer, waarop ik biddend pleit:

milde handen, vriendlijk' ogen

zijn bij U van eeuwigheid.

Denk toch aan de zonde niet

van mijn onbedachte jaren!

Heer, die al mijn ontrouw ziet,

wil mij in uw goedheid sparen.



Bemoediging en groet

(na bemoediging en groet gaat de gemeente weer zitten)



Intro







Voorzang: Opwekking 807

In mijn twijfels, mijn verdriet, 

in mijn falen ontbreekt U niet. 

In uw liefde reist U mee. 

U bent de rust als het stormt op zee. 

U bent de rust als het stormt op zee. 

In mijn onrust neemt U mijn hand; 

in mijn vragen houdt uw Woord stand. 

In uw liefde reist U mee. 

U bent de rust als het stormt op zee. 

U bent de rust als het stormt op zee. 



Voorzang: Opwekking 807

God van licht, wees mijn gids. 

Leid mij door het donker. 

Ik vertrouw op U. 

God van licht, wees mijn gids. 

Leid mij door het donker 

veilig naar de kust, 

Waar U woont (4x)



Voorzang: Opwekking 807

Storm en golven vrees ik niet. 

In de morgen zing ik mijn lied. 

In uw liefde reist U mee. 

U bent de rust als het stormt op zee. 

U bent de rust als het stormt op zee. 



Voorzang: Opwekking 807

God van licht, wees mijn gids. 

Leid mij door het donker. 

Ik vertrouw op U. 

God van licht, wees mijn gids. 

Leid mij door het donker 

veilig naar de kust, 

Waar U woont (4x)



Voorzang: Opwekking 807

4x:

U schijnt feller 

dan de sterren. 

Heer, U leidt ons door de storm. 



Opwekking 807

Samenzang:

God van licht, wees mijn gids. 

Leid mij door het donker, ik vertrouw op U. 

God van licht, wees mijn gids. 

Leid mij door het donker, veilig naar de kust 

God van licht, wees mijn gids. 

Leid mij door het donker, ik vertrouw op U. 

God van licht, wees mijn gids. 

Leid mij door het donker, veilig naar de kust 

Waar U woont (4x)



Leefregel 
Spreuken 3 : 1 – 12 (NBV)

Heb ontzag voor de HEER
1 Mijn zoon, vergeet mijn lessen niet,

houd in je hart mijn richtlijnen vast.
2 Ze vermeerderen de dagen van je leven,

geven je vele jaren van geluk.
3 Mogen liefde en trouw je nooit verlaten,

wind ze om je hals, schrijf ze in je hart.
4 God en de mensen zullen je genegen zijn

en je zult waardering ondervinden.
5 Vertrouw op de HEER met heel je hart,

steun niet op eigen inzicht.



Leefregel 
Spreuken 3 : 1 – 12 (NBV)

6 Denk aan hem bij alles wat je doet,

dan baant hij voor jou de weg.
7 Wees niet eigenzinnig,

maar heb ontzag voor de HEER

en ga het kwaad uit de weg.
8 Het zal je sterken als een medicijn,

het verkwikt je lichaam.
9 Eer de HEER met al je rijkdom,

met het beste van de oogst.
10 Graan zal je voorraadschuren vullen,

je kuipen lopen over van wijn.



Leefregel 
Spreuken 3 : 1 – 12 (NBV)

11 Mijn zoon, een berisping van de HEER

mag je nooit terzijde schuiven,

zijn bestraffing moet je zonder afschuw 
ondergaan,
12 want de HEER straft wie hij liefheeft,

zoals een vader die houdt van zijn zoon.



Samenzang: Psalm 139: 1 en 14

1. HEER, die mij ziet zoals ik ben,

dieper dan ik mijzelf ooit ken,

kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,

Gij volgt mij waar ik zit of sta.

Wat mij ten diepste houdt bewogen,

't ligt alles open voor uw ogen.



Samenzang: Psalm 139: 1 en 14

14. Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt

toch open voor uw aangezicht.

Toets mij of niet een weg in mij

mij schaadt en leidt aan U voorbij.

O God, houd mij geheel omgeven,

en leid mij op den weg ten leven.



Uitnodiging voor Believe it

door Lennart 



Impressie van Believe it door 

Annika en Tamara



Voorzang: Opwekking 798

Wij zijn het volk van God

Wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar

Een leven lang te gast

Er ligt een hemels vaderland voor ons klaar

Houd vol, houd vol

Hij laat niet los



Voorzang: Opwekking 798

Het is een zegetocht

Van heiligen en twijfelaars bij elkaar

Maar kijk, wij lopen nog

Wij lopen wat God heeft beloofd achterna

Houd vol, houd vol

Hij laat niet los



Voorzang: Opwekking 798

God is voor ons, God is naast ons

God is altijd om ons heen

Laat maar komen wat hierna komt

Want Hij laat ons nooit alleen

En nu wij zijn omringd

Door zoveel helden die ons voor zijn gegaan

Nu geven wij niet op

Het zijn de schouders waarop wij mogen 
staan



Voorzang: Opwekking 798

Houd vol, houd vol

Hij laat niet los

God is voor ons, God is naast ons

God is altijd om ons heen

Laat maar komen wat hierna komt

Want Hij laat ons nooit alleen

Hij laat ons nooit alleen



Gebed, voorbeden en stilte



Kindermoment



Hemelhoog 417

Samenzang:

Refrein 1:

Weet je dat de Vader je kent?

Weet je dat je van waarde bent?

Weet je dat je een parel bent,

een parel in Gods hand,

een parel in Gods hand?



Hemelhoog 417

Voorzang:

1. Ze zeggen allemaal: Je kunt niets doen,

je bent een oen;

ze trekken altijd aan mijn paardenstaart,

ik ben niets waard.

Nou heb ik weer de ranja omgegooid,

ik leer het nooit.

Mijn moeder luister nooit als ik wat zeg.

'k Heb altijd pech, ik ga maar weg.

.



Hemelhoog 417

Samenzang:

Refrein 1:

Weet je dat de Vader je kent?

Weet je dat je van waarde bent?

Weet je dat je een parel bent,

een parel in Gods hand,

een parel in Gods hand?



Hemelhoog 417

Voorzang:

2. Ik snap alweer niks van die rare som,

ik ben zo dom; 

m'n bloes zit onder de spaghetti-mix,

ik kan ook niks.

Al noemt de hele klas mij sacherijn, 

ik mag er zijn.

Al zegt mijn broertje steeds: 

Wat stout ben jij -

God houdt van mij, God houdt van mij!



Hemelhoog 417

Samenzang:

Refrein 2:

Ik weet dat de Vader me kent.

Ik weet dat ik van waarde ben.

Ik weet dat ik een parel ben,

een parel in Gods hand,

een parel in Gods hand.



Schriftlezing door Alex 
EXODUS 14: 13-18 (NBV)

13Maar Mozes antwoordde het volk: ‘Wees niet 
bang, wacht rustig af. Dan zult u zien hoe de 
HEER vandaag voor u de overwinning behaalt. 
De Egyptenaren die u daar nu ziet, zult u hierna 
nooit meer terugzien. 14De HEER zal voor u 
strijden, u hoeft zelf niets te doen.’
15De HEER zei tegen Mozes: ‘Waarom roep je 
mij te hulp? Zeg tegen de Israëlieten dat ze 
verder trekken. 16Jij moet je staf geheven 
houden boven de zee en zo het water splijten, 
zodat de Israëlieten dwars door de zee kunnen 
gaan, over droog land. 



Schriftlezing door Alex 
EXODUS 14: 13-18 (NBV)

17Ik zal de Egyptenaren onverzettelijk maken 
zodat ze hen achterna gaan, en dan zal ik mijn 
majesteit tonen door de farao en zijn hele leger, 
zijn wagens en zijn ruiters, ten val te brengen. 
18De Egyptenaren zullen beseffen dat ik de 
HEER ben, als ik in mijn majesteit de farao, met 
al zijn wagens en ruiters, ten val heb gebracht.’



Schriftlezing door Lotte 
EXODUS 14: 19-25 (NBV)

19De engel van God, die steeds voor het leger 
van de Israëlieten uit was gegaan, stelde zich nu 
achter hen op. Ook de wolkkolom die eerst voor 
hen uit ging stelde zich achter hen op, 20zodat hij 
tussen het leger van de Egyptenaren en dat van 
de Israëlieten kwam te staan. Aan de ene kant 
bracht de wolk duisternis, aan de andere kant 
verlichtte de vuurzuil de nacht. Die hele nacht 
konden de legers niet bij elkaar komen. 21Toen 
hield Mozes zijn arm boven de zee, en de HEER 
liet de zee terugwijken door gedurende de hele 
nacht een krachtige oostenwind te laten waaien. 
Hij veranderde de zee in droog land.   



Schriftlezing door Lotte 
EXODUS 14: 19-25 (NBV)

Het water spleet, 22en zo konden de Israëlieten 
dwars door de zee gaan, over droog land; rechts 
en links van hen rees het water op als een muur. 
23De Egyptenaren achtervolgden hen, alle 
paarden en wagens van de farao en al zijn 
ruiters gingen achter hen aan de zee in. 24Maar 
in de morgenwake keek de HEER vanuit de 
vuurzuil en de wolkkolom neer op het Egyptische 
leger en zaaide paniek onder hen. 25Hij liet de 
wielen van de wagens vastlopen, zodat de 
Egyptenaren de grootste moeite hadden om 
vooruit te komen. ‘Laten we vluchten!’ riepen ze. 
‘De HEER steunt de Israëlieten, hij strijdt tegen ons!’



Schriftlezing door Sjoerd 
EXODUS 14: 26-31 (NBV)

26De HEER zei tegen Mozes: ‘Strek je arm uit 
boven de zee; dan stroomt het water terug, over 
de Egyptenaren en over al hun wagens en 
ruiters.’ 27Mozes gehoorzaamde, en toen de 
dageraad aanbrak, stroomde de zee terug naar 
haar gewone plaats. De Egyptenaren vluchtten 
het water tegemoet, de HEER dreef hen 
regelrecht de golven in. 28Het terugstromende 
water overspoelde het hele leger van de farao, al 
zijn wagens en ruiters, die achter de Israëlieten 
aan de zee in gereden waren; niet een van hen 
bleef in leven. 



Schriftlezing door Sjoerd 
EXODUS 14: 26-31 (NBV)

29Maar de Israëlieten waren dwars door de zee 
gegaan, over droog land, terwijl rechts en links 
van hen het water als een muur omhoogrees.
30-31Zo redde de HEER de Israëlieten die dag uit 
de handen van de Egyptenaren. Toen ze de 
Egyptenaren dood langs de zee zagen liggen en 
het tot hen doordrong hoe krachtig de HEER 
tegen Egypte was opgetreden, kregen ze ontzag 
voor de HEER en stelden ze hun vertrouwen in 
hem en in zijn dienaar Mozes.



Samenzang



Samenzang



Preek







Voorzang: There is another in the fire

There’s a grace when the heart is under fire

Het is genade wanneer het hart onder vuur ligt

Another way when the walls are closing in

Een uitweg wanneer de muren op ons afkomen

And when I look at the space between

En wanneer ik kijk naar de kloof tussen

Where I used to be and this reckoning

Waar ik zou zijn en dit geloof

I know I will never be alone

Dan weet ik dat ik nooit alleen zal zijn



Voorzang: There is another in the fire

There was another in the fire

Er was nog Iemand anders in het vuur

Standing next to me

Die naast mij stond

There was another in the waters

Er was nog Iemand anders in het water

Holding back the seas

Die de zee tegen hield



Voorzang: There is another in the fire

And should I ever need reminding

En als ik er ooit aan herinnerd moet worden

Of how I’ve been set free

Hoe ik ben gered:

There is a cross that bears the burden

Er is een kruis dat de last draagt

Where another died for me

Waaraan een Ander voor mij stierf

There is another in the fire

Er is nog Iemand anders in het vuur



Voorzang: There is another in the fire

All my debt left for dead beneath the waters

Al mijn schuld ligt begraven onder water

I’m no longer a slave to my sin anymore

Ik ben niet langer slaaf van mijn zonde

And should I fall in the space between

En zou ik in de kloof vallen tussen

What remains of me and this reckoning

Wat ik ben en wat ik geloof:

Either way I won’t bow

Ik zal op geen enkele manier buigen

To the things of this world

Voor de dingen van deze wereld



Voorzang: There is another in the fire

And I know I will never be alone

En ik weet dat ik nooit alleen zal zijn

There is another in the fire

Er is nog Iemand anders in het vuur

Standing next to me

Die naast mij staat

There is another in the waters

Er is nog Iemand anders in het water

Holding back the seas

Die de zee tegen houdt



Voorzang: There is another in the fire

And should I ever need reminding

En als ik er ooit aan herinnerd moet worden

What power set me free

Welke kracht mij heeft bevrijd:

There is a grave that holds no body

Er is een graf dat geen dood lichaam meer heeft

And now that power lives in me

En nu leeft die kracht in mij

There is another in the fire (4x)

Er is nog Iemand anders in het vuur



Voorzang: There is another in the fire

And I can see the light in the darkness

En ik kan het licht in de duisternis zien

As the darkness bows to Him

Want de duisternis buigt voor Hem

I can hear the roar in the heavens

Ik kan het geluid in de hemel horen

As the space between wears thin

Want de kloof tussen ons en de hemel wordt kleiner

I can feel the ground shake beneath us

Ik kan de grond voelen schudden onder ons



Voorzang: There is another in the fire

As the prison walls cave in

Want de gevangenismuren storten in

Nothing stands between us

Niets staat er meer tussen ons

Nothing stands between us

Niets staat er meer tussen ons



Voorzang: There is another in the fire

There is no other name

Er is geen andere naam

But the Name that is Jesus

Dan de Naam van Jezus

He who was and still is

Hij Die was en ook is

And will be through it all

En Die zijn zal dwars door alles heen

So come what may in the space between

Laat maar komen wat komt tussen

All the things unseen and this reckoning

Alle onzichtbare dingen en dit geloof:



Voorzang: There is another in the fire

I know I will never be alone (2x)

Ik weet dat ik nooit alleen zal zijn

There’ll be another in the fire

Er zal nog iemand anders in het vuur zijn

Standing next to me

Die naast mij staat

There’ll be another in the waters

Er zal nog Iemand anders in het water zijn

Holding back the seas

Die de zee tegen houdt



Voorzang: There is another in the fire

And should I ever need reminding

En als ik er ooit aan herinnerd moet worden

How good You’ve been to me

Hoe goed U voor mij bent geweest:

I’ll count the joy come every battle

Ik zal vreugde hebben in elke strijd

‘Cause I know that’s where You’ll be

Want Ik weet dat U daar bent

There is another in the fire (4x)

Er is nog Iemand anders in het vuur



Overstapmoment



Collecten

“Uitgangs” Collecte Diaconie
Stichting Gave

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
Jeugdwerk & kindernevendienst

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



Voorzang: Ik wens jou

Ik wens jou een dak boven je hoofd

Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood

Dat je rustig slapen kunt, de hele nacht

Dat de liefde van je leven op je wacht

Ik wens jou genoeg om door te gaan

Dat je rijkdom vindt, door ook van weinig te bestaan

Ik wens jou volle dagen toe en vrije tijd

Met kind'ren om je heen tot aan het eind



Voorzang: Ik wens jou

Een muur voor de wind

Een vuur voor de kou

Een jas voor de regen

En een vriend dichtbij jou

Een muur voor de wind

Een vuur voor de kou

Een jas voor de regen

En een vriend dichtbij jou

Ik wens jou vrede toe om wie je bent

Dat je lacht en huilt met al de mensen die je kent

Dat de liefde aan je hart vervulling geeft

In elk van de seizoenen dat je leeft



Voorzang: Ik wens jou

Een muur voor de wind

Een vuur voor de kou

Een jas voor de regen

En een vriend dichtbij jou

Een muur voor de wind

Een vuur voor kou

Een jas voor de regen

En een vriend dichtbij jou

Ik bescherm je voor de wind en vind voor jou een schuilplaats

In de nacht maak ik een vuur, want dan word jij niet bang

In het donker loop ik naast je als een trouwe engel

Ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang



Danken en 

gezamenlijk Onze vader 



Hemelhoog 617-A

Voorzang:

1. 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

Samenzang:

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

Voorzang:

2. 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

Samenzang:

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

Voorzang:

3. 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

Samenzang:

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.

Na 2e refrein:

Verheerlijk zijn heilige Naam (2x)



Zegen (staande)

met gezongen amen



Bij het verlaten van de kerk:

Gemeenteleden die gaan koffiedrinken na de dienst, 

verlaten de kerk via de deur naar de Voorhof. Daar 

ontmoeten we ook de kinderen weer. 

Gemeenteleden die niet gaan koffiedrinken, verlaten 

de kerk via de toren. 

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 18.00 uur gaat 

voor:

Ds. F.J. van Harten uit Scheveningen

Deze dienst is na te beluisteren op www.kerknumansdorp.nl



Orgelspel


