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                  Hervormde Gemeente 

                Numansdorp 
 

 
 

 

Voorganger : Ds. C.D.van Alphen 

Organist  : Matthijs op den Brouw 

M.m.v.  : Kerkband 



Welkom 

 

Mededelingen door Diaken 

Corrie Dijksman - Snel 

  

 

Voor verdere bijzonderheden  

wordt verwezen naar de weekbrief.  

 

 

 



Stil gebed 
Wij gaan (indien mogelijk) staan. 



Psalm 1 : 1 - 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 - 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 - 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.  



Votum en groet 

Na votum en groet gaan wij weer zitten  

 

 

 



Opw. 811 
Witter dan sneeuw 

 

 

Was mij witter dan sneeuw, 

was mij schoon van mijn schuld. 

Zie mijn offer, Heer: mijn berouw. 

Wees genadig, o God, 

heb met mij toch geduld. 

Wees barmhartig, ik pleit op Uw trouw. 



Opw. 811 
Witter dan sneeuw 

 

 

Laat mij weer juichen, weer dansen in’t licht. 

Laat mij weer leven voor Uw aangezicht. 

Was mij witter dan sneeuw, 

laat mij rein voor U staan. 

Zie niet om naar wat ik heb gedaan. 

 



Opw. 811 
Witter dan sneeuw 

 

 

Was mij witter dan sneeuw, 

maak mij sterk door Uw Geest. 

Schep een zuiver hart diep in mij. 

Laat mij dicht bij U zijn. 

U alleen, Heer geneest. 

Van mijn zonde en schuld spreek mij vrij. 



Opw. 811 
Witter dan sneeuw 

 

Laat mij weer juichen, weer dansen in’t licht. 

Laat mij weer leven voor Uw aangezicht. 

Laat mij weer juichen, weer dansen in’t licht. 

Laat mij weer leven voor Uw aangezicht. 

 

Was mij witter dan sneeuw,        

                 laat mij rein voor U staan.            2x 

Zie niet om naar wat ik heb gedaan.   

 



 

 

 

 

Genadeverkondiging 

 

Lezing van het gebod 

 

 

 

  



Gezang 252 : 1 - 4 

   1. 

   Wat zijn de goede vruchten, 

   die groeien aan de Geest? 

   De liefde en de vreugde, 

   de vrede allermeest, 

   geduld om te verdragen 

   en goedertierenheid, 

   geloof om veel te vragen, 

   te vragen honderd - uit; 



Gezang 252 : 1 - 4 

   2.  

   geloof om veel te geven, 

   te geven honderd - in, 

   wij zullen leren leven 

   van de verwondering: 

   dit leven, deze aarde, 

   de adem in en uit, 

   het is van Gods genade 

   en zijn lankmoedigheid. 

 



Gezang 252 : 1 - 4 

   3.  

   En wie zijn ziel niet prijsgeeft 

   maar vasthoudt tot het eind, 

   wie zijn bestaan niet kruisigt, 

   hoezeer hij levend schijnt, 

   hij gaat voorgoed verloren, 

   het leven dat hij koos 

   is tevergeefs geboren 

   en eindigt vruchteloos. 

 



Gezang 252 : 1 - 4 

   4.  

   Maar wie zich door de hemel 

   laat helpen uit de droom, 

   die vindt de boom des levens, 

   de messiaanse boom 

   en als hij zich laat enten 

   hier in dit aardse dal, 

   dan rijpt hij in de lente 

   tot hij vruchtdragen zal. 

 



Gebed  

om de opening van het Woord 



 

 

Moment met de kinderen 



Kindernevendienst 

  

 

 

 

 

 

De kinderen gaan naar de kindernevendienst 

 

 

 



Schriftlezing 
Lucas 3 : 1 - 22 (NBV)  

Optreden van Johannes 

31In het vijftiende jaar van de regering van keizer 

Tiberius, toen Pontius Pilatus Judea bestuurde, 

en Herodes tetrarch was over Galilea, zijn broer 

Filippus over het gebied van Iturea en 

Trachonitis, en Lysanias  over Abilene, 2en 

toen Annas en Kajafas hogepriester waren, 

richtte God zich in de woestijn tot Johannes, de 

zoon van Zacharias. 3Daar ging Johannes in de 

omgeving van de Jordaan verkondigen dat de 

mensen zich moesten laten dopen en tot inkeer 



Schriftlezing 
Lucas 3 : 1 - 22 (NBV)  

moesten komen, om zo vergeving van zonden te 

verkrijgen, 4zoals geschreven staat in het boek 

met de uitspraken van de profeet Jesaja: 

‘Luid klinkt een stem in de woestijn: 

“Maak de weg van de Heer gereed, 

maak recht zijn paden! 5Iedere kloof zal worden 

gedicht, elke berg en heuvel geslecht,  

kromme wegen recht gemaakt, hobbelige wegen 

geëffend; 6en al wat leeft zal zien hoe God 

redding brengt.”’ 



Schriftlezing 
Lucas 3 : 1 - 22 (NBV)  

7Johannes zei tegen de mensen die massaal 

uitliepen om zich door hem te laten dopen: 

‘Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je 

veilig bent voor het komende oordeel? 8Breng 

vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn, 

en zeg niet meteen bij jezelf: Wij hebben 

Abraham als vader. Want ik zeg jullie: God kan 

uit deze stenen kinderen van Abraham 

verwekken! 9Ja, de bijl ligt al aan de wortel van 

de boom: iedere boom die geen goede vruchten 

draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.’ 



Schriftlezing 
Lucas 3 : 1 - 22 (NBV)  

10De mensen vroegen hem: ‘Wat moeten we dan 

doen?’ 11Hij antwoordde: ‘Wie twee stel 

onderkleren heeft, moet delen met wie er geen 

heeft, en wie eten heeft moet hetzelfde 

doen.’ 12Er kwamen ook tollenaars om zich te 

laten dopen, en die vroegen hem: ‘Meester, wat 

moeten wij doen?’ 13Hij zei tegen hen: ‘Vorder 

niet meer dan wat jullie is opgedragen.’ 14Ook 

soldaten kwamen hem vragen: ‘En wij, wat 

moeten wij doen?’ Tegen hen zei hij: 



Schriftlezing 
Lucas 3 : 1 - 22 (NBV)  

‘Jullie mogen niemand afpersen en je ook niet 

laten omkopen, neem genoegen met je soldij.’ 
15Het volk was vol verwachting, en allen vroegen 

zich af of Johannes misschien de messias  

was, 16maar Johannes zei tegen hen: ‘Ik doop 

jullie met water, maar er komt iemand die meer 

vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om 

de riemen van zijn sandalen los te maken. Hij zal 

jullie dopen met de heilige Geest en met vuur;  



Schriftlezing 
Lucas 3 : 1 - 22 (NBV)  

17hij houdt de wan in zijn hand om de dorsvloer te 

reinigen, het graan zal hij bijeenbrengen in zijn 

schuur en het kaf in onblusbaar vuur verbranden.’ 
18Op deze en andere wijze spoorde hij de 

mensen aan en verkondigde hij hun het goede 

nieuws. 19Maar de tetrarch Herodes, die door 

Johannes was terechtgewezen in verband 

met Herodias, de vrouw van zijn broer, en 

vanwege al zijn andere wandaden, 20voegde aan 

alle slechte dingen die hij had gedaan nog toe dat 

hij Johannes opsloot in de gevangenis. 



Schriftlezing 
Lucas 3 : 1 - 22 (NBV)  

21Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Jezus 

was gedoopt en hij aan het bidden was, werd de 

hemel geopend 22en daalde de heilige Geest in 

de gedaante van een duif op hem neer, en er 

klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn 

geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’ 

 

 

 

 

 

 

 



ELB 314 / Opw 427 
Maak mij rein 

    

 

1. Maak mij rein voor U als gelouterd goud, 

 en zuiver zilver.  

Laat mij zijn voor U 

 als gelouterd goud, puur goud. 

  



ELB 314 / Opw 427 
Maak mij rein 

    

Refrein: 

 Dwars door het vuur maakt U mij rein en puur. 

 Ik strek mij uit, Jezus, 

 naar meer van uw Geest en uw heiligheid. 

 Ja, ik besluit, Jezus, 

 een dienstknecht te zijn van U,  

 mijn Meester, steeds tot uw wil bereid. 

 



ELB 314 / Opw 427 
Maak mij rein 

    

2. Maak mij rein voor U.  

Was mijn leven schoon. 

 Vergeef mijn zonden.  

Laat mij zijn voor U 

 zuiver als uw Zoon Heilig mij.    

  



ELB 314 / Opw 427 
Maak mij rein 

    

Refrein: (2x) 

 Dwars door het vuur maakt U mij rein en puur. 

 Ik strek mij uit, Jezus, 

 naar meer van uw Geest en uw heiligheid. 

 Ja, ik besluit, Jezus, 

 een dienstknecht te zijn van U,  

 mijn Meester, steeds tot uw wil bereid. 

steeds tot uw wil bereid. 

 



 

 

Verkondiging 
 

‘Gedoopt met water en vuur’ 



Opw 623 
Laat het huis gevuld zijn 

 

Laat het huis gevuld zijn  

met wierook van aanbidding 

Laat het huis gevuld zijn  

met de wolk van mijn Geest 

Laat het huis gevuld zijn  

met het brood van eeuwig leven 

Laat het huis gevuld zijn  

met mijn geur 



Opw 623 
Laat het huis gevuld zijn 

Want ik wil komen met mijn Geest 

En doorwaaien heel het huis 

Ik wil het maken tot een tempel 

Waar ik woon 

Laat mijn leven in je zijn 

Ik maak je heilig, puur en rein 

Ik laat het levend water stromen door je heen 

 

Laat het huis gekleed zijn  

met kleden van fijn linnen 

 



Opw 623 
Laat het huis gevuld zijn 

Laat het huis gekleed zijn  

met gerechtigheid en trouw 

Laat het huis gekleurd zijn  

door het bloed van Uw Zoon Jezus 

Laat het huis gereinigd zijn en schoon 

Want U wilt komen met Uw Geest 

En doorwaaien heel het huis 

U wilt het maken tot een tempel 

Waar U woont 

 

 



Opw 623 
Laat het huis gevuld zijn 

 

Laat Uw leven in ons zijn 

maak ons heilig, puur en rein 

Laat het levend water stromen 

Door ons heen 

Heer wij roepen tot U 

Kom opnieuw met Uw vuur 

Wij verlangen naar echtheid 

Bewerk het diep in ons hart 

 

 



Opw 623 
Laat het huis gevuld zijn 

 

Heer wees welkom met Uw Geest 

En doorwaai nu heel het huis 

Kom en maak het tot een tempel 

Waar u woont 

Laat Uw leven in ons zijn 

maak ons heilig, puur en rein 

Laat het levend water stromen 

Door ons heen 

 

 

 

 



Opw 623 
Laat het huis gevuld zijn 

 

Oh Heer, wees welkom met Uw Geest ! 

En doorwaai nu heel het huis ! 

Kom en maak het tot een tempel 

Waar u woont 

Laat Uw leven in ons zijn ! 

maak ons heilig, puur en rein ! 

Laat het levend water stromen  

Door ons heen ! 

 

 

 



Kindernevendienst 

  

De kinderen komen terug van de kindernevendienst. 

 

 

 

 

 

 

 



Kinderlied : ELB 420 
Als je bidt zal hij je geven 

1.  Als je bidt zal Hij je geven. 

 Als je klopt aan de deur zal Hij open doen. 

 Als je zoekt dan zul je ’t vinden, 

 halleluja. 

 Halleluja, halleluja, halleluja. 

Als je de Vader vraagt om ’n brood, 

 geeft Hij je zeker nooit een steen. 

 Al je gebeden klein of groot, 

 heus, Hij vergeet er niet één. 



Kinderlied : ELB 420 
Als je bidt zal hij je geven 

2.  Als je bidt zal Hij je geven. 

 Als je klopt aan de deur zal Hij open doen. 

 Als je zoekt dan zul je ’t vinden, 

 halleluja. 

 Halleluja, halleluja, halleluja. 

Als je mijn Vader iets wil vragen, 

 vraag in mijn Naam, Ik zal het doen. 

 Ik ben met je alle dagen 

 Ik ben dezelfde als toen.  



Kinderlied : ELB 420 
Als je bidt zal hij je geven 

 

Als je bidt zal Hij je geven. 

 Als je klopt aan de deur zal Hij open doen. 

 Als je zoekt dan zul je ’t vinden, 

 halleluja. 

Halleluja, halleluja, halleluja. 

 

 





Dankgebed / voorbede 

stil gebed / Onze Vader 



Inzameling van de gaven 

De collecte in de dienst is voor 

het college van Kerkrentmeesters: 

- Eredienst en kerkmuziek 

De collecte bij de uitgang is voor 

het college van diakenen: 

- ….. 

 
Tijdens de collecte komen de kinderen van de oppas in de kerk. 
 

Direct na deze dienst zijn 2 leden van het nazorgteam  

beschikbaar voor u in de kerk   

voor een luisterend oor en/of een gebed 

 



Kerkband speelt : 

Doop (Sela) 

  

 



Kerkband speelt : 

Doop (Sela) 

 

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. 
 

 



Kerkband speelt : 

Doop (Sela) 

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. 
 

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. 
 

 



Kerkband speelt : 

Doop (Sela) 

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. 
 

Reinig ons, vernieuw ons leven Heer. 

Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer. 
 

 



Kerkband speelt : 

Doop (Sela) 

 

Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil'ge 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. 

 

  

 

  

 

  

 





Gezang 477 : 1 en 2 
(indien mogelijk staande) 

  

1. Geest van hierboven, 

    leer ons geloven, 

    hopen, liefhebben door uw kracht! 

    Hemelse Vrede, 

    deel U nu mede 

    aan een wereld die U verwacht! 

    Wij mogen zingen 

    van grote dingen, 

 

    



Gezang 477 : 1 en 2 
(indien mogelijk staande) 

 
    

   als wij ontvangen 

   al ons verlangen, 

   met Christus opgestaan. Halleluja! 

   Eeuwigheidsleven 

   zal Hij ons geven, 

   als wij herboren 

   Hem toebehoren, 

   die ons is voorgegaan. Halleluja! 

 

 

 



Gezang 477 : 1 en 2 
(indien mogelijk staande) 

  

2. Wat kan ons schaden, 

    wat van U scheiden, 

    Liefde die ons hebt liefgehad? 

    Niets is ten kwade, 

    wat wij ook lijden, 

    Gij houdt ons bij de hand gevat. 

    Gij hebt de zege 

    voor ons verkregen, 

    



Gezang 477 : 1 en 2 
(indien mogelijk staande) 

 
    

   Gij zult op aarde 

   de macht aanvaarden 

   en onze Koning zijn. Halleluja! 

   Gij, onze Here, 

   doet triomferen 

   die naar U heten 

   en in U weten, 

   dat wij Gods kind’ren zijn. Halleluja! 

 

  

 



Zegen 

  

met gezongen  

Amen 
 

  

 



 

 

 

 
 Onze diensten zijn na te luisteren via www.kerknumansdorp.nl 

 

 

 

 

Direct na deze dienst zijn 2 leden van het nazorgteam  

beschikbaar voor u in de kerk   

voor een luisterend oor en/of een gebed. 

 

Vanmiddag om 17:00 uur gaat voor  

Ds. E. Agterhuis, Heinenoord 

 

        

U bent nu van harte welkom in 
de Voorhof  

voor koffie, thee en limonade  
en om elkaar te ontmoeten 


