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Welkom en mededelingen



Stil gebed

De gemeente gaat (indien mogelijk) staan



Psalm 105: 1 en 2

1 Looft God den Heer, en laat ons blijde

zijn glorierijke naam belijden.

Meldt ieder volk en elk geslacht

de wonderen die God volbracht.

Gij die van harte zoekt den Heer,

verblijdt u, geeft zijn naam de eer.



Psalm 105: 1 en 2

2 Vraagt naar des HEREN grote daden;

zoekt zijn nabijheid, zijn genade.

Gedenkt hoe Hij zijn oordeel velt,

zijn wonderen ten teken stelt,

volk dat op Abram u beroemt,

met Jakobs nieuwe naam genoemd.



Bemoediging en groet

Hierna gaat de gemeente weer zitten



Psalm 105: 3

3 God, die aan ons zich openbaarde,

regeert en oordeelt heel de aarde.

Zijn woord wordt altoos trouw volbracht

tot in het duizendste geslacht.

't Verbond met Abraham zijn vrind

bevestigt Hij van kind tot kind.



Aanvangstekst:
Jesaja 43 vers 1-3a (NBV)

1Welnu, dit zegt de HEER, die jou schiep, Jakob, 

die jou vormde, Israël: Wees niet bang, want ik zal je 
vrijkopen, ik heb je bij je naam geroepen, je bent van 
mij! 2Moet je door het water gaan – ik ben bij je;

of door rivieren – je wordt niet meegesleurd.

Moet je door het vuur gaan – het zal je niet verteren,

de vlammen zullen je niet verschroeien.
3Want ik, de HEER, ben je God, de Heilige van Israël, je 
redder.



Gebed van verootmoediging



Genadeverkondiging & Leefregel
Romeinen 6 vers 1-14 (NBV)

1 Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de
genade te laten toenemen? 2 Dat in geen geval. Hoe
zouden wij, die dood zijn voor de zonde, nog in zonde
kunnen leven? 3 Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in
Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? 4 We zijn door
de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals
Christus door de macht van de Vader uit de dood is
opgewekt, een nieuw leven te leiden. 5 Als wij delen in
zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding. 6
Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem
gekruisigd is omdat er een einde moest komen aan ons
zondige leven: we mochten niet langer slaven van de

zonde zijn.



Genadeverkondiging & Leefregel
Romeinen 6 vers 1-14 (NBV)

7`Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. 8
Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat
we ook met hem zullen leven, 9 omdat we weten dat hij,
die uit de dood is opgewekt, niet meer sterft. De dood
heeft geen macht meer over hem. 10 Hij is gestorven om
een einde te maken aan de zonde, voor eens en altijd; en
nu hij leeft, leeft hij voor God. 11 Zo moet u ook uzelf zien:
dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor
God. 12 Laat de zonde dus niet heersen over uw

sterfelijke bestaan, geef niet toe aan uw begeerten.



Genadeverkondiging & Leefregel
Romeinen 6 vers 1-14 (NBV)

13 Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een
werktuig voor het onrecht, maar stel uzelf in dienst van
God. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn
opgewekt en stel uzelf in dienst van God als een werktuig
voor de gerechtigheid. 14 De zonde mag niet langer over
u heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft

onder de genade.



Gezang 87: 2, 3 en 5

2 Wij zijn met onze Heer verbonden

en door de doop Hem toegewijd.

Wij gingen midden in de tijd

in Christus' dood voor onze zonde

geheel te gronde.



Gezang 87: 2, 3 en 5

3 De mensheid der verloren tijden

deed Christus sterven aan zijn kruis,

opdat Hij uit het slavenhuis,

als nieuwe mensen, zijn bevrijden

zou uitgeleiden.



Gezang 87: 2, 3 en 5

5 Zoals de Christus is verrezen

door 's Vaders heerlijk' overmacht,

zo zijn ook wij aan 't licht gebracht

om nieuw te leven, zonder vrezen,

nu en na dezen.



Gebed bij de opening van het 

Woord en verlichting met de 

heilige Geest 



Moment voor de kinderen



Kindernevendienst

De kinderen gaan naar de kindernevendienst



Eigenaarschap

• James

•Alfred

•Op wie lijkt Simson?



Eigenaarschap

• James

•Alfred

•Op wie lijkt Simson?



Rechters 13 vers 1-5 & 24-25 (NBV)

1 Weer deden de Israëlieten wat slecht is in de ogen van
de HEER. Daarom leverde de HEER hen veertig jaar lang
over aan de Filistijnen. 2 In die tijd leefde er in de
omgeving van Sora een zekere Manoach, die tot de stam
Dan behoorde. Zijn vrouw was onvruchtbaar en had nooit
kinderen gekregen. 3 Op een dag verscheen bij haar een
engel van de HEER. ‘Tot nu toe was u onvruchtbaar en
hebt u geen kinderen gekregen,’ zei hij. ‘Maar nu zult u
zwanger worden en een zoon baren. 4 Onthoud u daarom
van wijn en andere drank en eet geen voedsel dat onrein
is. 5 U zult zwanger worden en een zoon krijgen. Zijn haar
mag nooit door een scheermes worden aangeraakt, want
hij zal al vanaf de moederschoot als nazireeër aan God
gewijd zijn. Hij zal een begin maken met de bevrijding van

Israël uit de greep van de Filistijnen.’



Rechters 13 vers 1-5 & 24-25 (NBV)

24 De vrouw bracht een zoon ter wereld en noemde hem
Simson. De jongen genoot de zegen van de HEER en
groeide voorspoedig op. 25 Tussen Sora en Estaol, waar
de Danieten hun tenten hadden opgeslagen, werd hij voor

het eerst door de geest van de HEER tot daden aangezet.



Rechters 14 vers 1-9 (NBV)

1 Op een keer ging Simson naar Timna. Daar viel zijn oog
op een Filistijns meisje. 2 Toen hij thuiskwam vertelde hij
zijn ouders: ‘Ik heb in Timna een Filistijns meisje gezien.
Ik zou willen dat u haar voor mij ten huwelijk vraagt.’ 3
Maar zijn ouders zeiden: ‘Waarom zoek je een bruid bij
die onbesneden Filistijnen? Er is onder de dochters van je
verwanten toch wel een vrouw voor je te vinden, of in elk
geval onder de meisjes van ons eigen volk.’ ‘Nee, vader,’
antwoordde Simson. ‘Dit meisje moet u voor me vragen,
want zij bevalt me.’ 4 Zijn ouders wisten niet dat het de
HEER was die hierop aanstuurde, omdat hij een
aanleiding zocht om de strijd met de Filistijnen aan te
gaan. De Filistijnen waren in die tijd namelijk heer en

meester in Israël.



Rechters 14 vers 1-9 (NBV)

5 Simson ging met zijn vader en moeder op weg naar
Timna. In de buurt van de wijngaarden van Timna kwam
opeens een leeuw brullend op hem af. 6 Toen voer de
geest van de HEER in hem en met zijn blote handen
verscheurde hij de leeuw, alsof het een geitenbokje was.
Maar tegen zijn vader en moeder sprak hij er met geen
woord over. 7 Hij vervolgde zijn weg en sprak met het
meisje, en zij beviel hem nog steeds. 8 Niet lang daarna
maakte hij de reis opnieuw, nu om haar tot vrouw te
nemen. Onderweg verliet hij even het pad om naar de
dode leeuw te kijken. Daar zag hij dat zich in het kadaver
een zwerm bijen had genesteld, en dat er honing in zat. 9
Met zijn blote handen haalde hij de honing eruit, en al
etend liep hij terug naar zijn ouders. Hij gaf hun er ook wat
van te eten, maar hij zei er niet bij dat hij die honing uit het

kadaver van een leeuw had gehaald.



Psalm 139: 7 en 9

7 Gij hebt mij immers zelf gemaakt,

mij met uw vingers aangeraakt,

met toegewijde tederheid

mijn nieren en mijn hart bereid,

mij in de moederschoot geweven,

mij met uw wonderen omgeven.



Psalm 139: 7 en 9

9 Gij zijt mij overal nabij,

uw ogen waken over mij

van toen ik vormloos ben ontstaan.

Gij wist hoe het zou verder gaan.

Ja, in uw boek stond reeds te lezen,

wat eens mijn levensweg zou wezen.



Verkondiging



Eigenaarschap

• Simson is levenslang
nazireeër:

•Niets eten of drinken
van de wijnstok

•Geen haar afscheren

•Geen dode aanraken



Eigenaarschap

• 1)Eigendom & 
betrokkenheid

• 2)Identiteit uitpakken

• Leef vanuit jouw Doop



Eigenaarschap

• Jezus’ prestatie

• Jouw betrokkenheid



Eigenaarschap

•Doop - vieren

•Doopkaart



Eigenaarschap

•Doop - vieren

•Doopkaart

•Dooptekst



Eigenaarschap

• Doop - vieren

• Doopkaart

• Dooptekst

• Doopkaars



Eigenaarschap

• Levenslang eigenaar

•Eigenaarschap van 
onze God



Gezang 455: 1, 2 en 3

1 Als Hij maar van mij is

en ik ben van Hem,

als ik, tot de dood nabij is,

luister naar zijn trouwe stem,

heb ik niets te lijden,

leef ik in een vroom en stil verblijden.



Gezang 455: 1, 2 en 3

2 Als Hij maar van mij is

laat ik alles staan,

wil ik enkel zijn waar Hij is,

volg ik Hem waar Hij zal gaan.

Mij is om het even

heel het lichte, luide, aardse leven.



Gezang 455: 1, 2 en 3

3 Waar Hij maar van mij is

is mijn vaderland.

Zie hoe Hij alom nabij is

met de gaven van zijn hand.

Broeders lang verloren

vind ik weer in wie aan Hem behoren.



Kindernevendienst

De kinderen komen terug in de kerk



Danken

Voorbede

Onze Vader



Collecten

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

Kerk
Algemene Doelen

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

Diaconie
MAF Flying for life

Direct na deze dienst zijn 2 
leden van het nazorgteam 
beschikbaar voor u in de 
kerkzaal  voor een 
luisterend oor en/of een 
gebed



(zo mogelijk staand)









Zegen

met 3x gezongen Amen

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. D. van Duijvenbode,

Hoek van Holland

Onze diensten zijn te volgen via kerknumansdorp.nl


