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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

- Alleen zang door ‘voorzangers’

- Toegangsdeuren staan open i.v.m. ventilatie

- Geen ontmoeting en koffie/thee drinken 

na afloop



Welkom en mededelingen

door ouderling van dienst



Stil gebed

de gemeente gaat (indien mogelijk) staan



Hemelhoog 275: 1, 2, 3 en 4
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Hemelhoog 275: 1, 2, 3 en 4



Stil gebed

Bemoediging en groet

na de bemoediging en groet 

gaat de gemeente weer zitten



Psalm 84: 1 en 2
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Psalm 84: 1 en 2



Psalm 84: 1 en 2



Wet des Heren



Hemelhoog 298: 1



Hemelhoog 298: 2 (Schuldbelijdenis)



Genadeverkondiging



Hemelhoog 298: 3 en 4



Hemelhoog 298: 3 en 4



Gebed

om de opening

van het Woord



Moment voor de kinderen



Kinderlied “Jona”



Kinderlied “Jona”



Kinderlied “Jona”
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Kinderlied “Jona”



Kinderlied “Jona”



Schriftlezing Jona 1 (NBV)

1Eens richtte de HEER zich tot Jona, de zoon 

van Amittai: 2‘Maak je gereed en ga naar 

Nineve, die grote stad, om haar aan te klagen, 

want het kwaad dat ze daar doen is ten hemel 

schreiend.’ 3En Jona maakte zich gereed, 

maar vluchtte naar Tarsis, weg van de HEER. 

Hij ging naar Jafo en vond er een schip met 

bestemming Tarsis. Hij betaalde de overtocht 

en ging aan boord om mee te varen naar 

Tarsis, weg van de HEER.



Schriftlezing Jona 1 (NBV)

4Maar de HEER wierp een hevige storm op de 

zee, en de zee werd zo wild dat het schip 

dreigde te breken. 5De zeelieden werden 

bang, en ieder riep tot zijn eigen god om hulp. 

Ook gooiden ze, om het gevaar af te wenden, 

de lading in zee. Maar Jona was in het ruim 

van het schip afgedaald, was daar gaan liggen 

en in een diepe slaap gevallen.



Schriftlezing Jona 1 (NBV)

6De schipper ging naar hem toe en zei tegen 

hem: ‘Wat lig jij hier te slapen! Sta op, roep je 

God aan! Misschien dat hij zich om ons 

bekommert, zodat we niet vergaan.’
7Intussen overlegden de zeelieden: ‘Laten we 

het lot werpen om te weten te komen wiens 

schuld het is dat deze ramp ons treft.’ Ze 

wierpen het lot, en het lot viel op Jona.



Schriftlezing Jona 1 (NBV)

8Toen zeiden ze tegen hem: ‘Vertel ons: Hoe 

komt het dat deze ramp ons treft? Wat doe je 

hier aan boord? Waar kom je vandaan? Uit 

welk land kom je? Bij welk volk hoor je?’
9Jona antwoordde: ‘Ik ben een Hebreeër en ik 

vereer de HEER, de God van de hemel, de 

God die de zee en het land gemaakt 

heeft.’ 10De mannen werden doodsbang, en 

toen ze van hem hoorden dat hij was 

weggevlucht van de HEER, zeiden ze tegen 

hem: ‘Hoe heb je dat kunnen doen?’



Schriftlezing Jona 1 (NBV)

11En ze vroegen hem: ‘Wat moeten we met je 

doen, dat de zee ons met rust laat?’ Want de 

zee werd hoe langer hoe onstuimiger.
12Hij antwoordde: ‘Gooi me in zee, dan zal de 

zee jullie met rust laten. Want ik weet dat het 

mijn schuld is dat deze storm zo tegen jullie 

tekeergaat.’ 13Maar de mannen roeiden uit alle 

macht om weer aan land te komen; dat lukte 

hun echter niet, want de zee ging steeds 

onstuimiger tegen hen tekeer.



Schriftlezing Jona 1 (NBV)

14Toen riepen ze tot de HEER: ‘Ach HEER, 

laat ons toch niet vergaan als wij het leven van 

deze man opofferen. Reken het ons niet aan 

als hier een onschuldige sterft. U bent 

de HEER, al wat u wilt dat doet u!’
15Toen tilden ze Jona op en gooiden hem in 

zee, en de woede van de zee bedaarde.
16De mannen werden vervuld van bang ontzag 

voor de HEER. Ze brachten hem een offer en 

deden hem geloften.



Gezang 250: 1, 2, 3, 4 en 5
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Verkondiging



Psalm 107: 5, 6 en 7
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Psalm 107: 5, 6 en 7



Dankgebed, Voorbeden

en 

Onze Vader



Collecten

CvK-Hervormde Gemeente Numansdorp        

NL54 RABO 0373 7115 65    o.v.v. Collecte (1 of  2) CvK

Diaconie-Hervormde Gemeente Numansdorp

NL58 RABO 0347 4008 25   o.v.v. Collecte Diaconie

College van Kerkrentmeesters
1e collecte

Jeugdwerk/Catechese

Diaconie
2e collecte 

Wereldvluchtelingendag

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



Psalm 118: 10



Psalm 118: 10



Zegen



Gezang 456: 3



Orgelspel


