
Voorganger: 

Prop. L. van Aalst

Amsterdam

Organist: 

Vincent van Dam

19 maart 2023

Hervormde Gemeente Numansdorp





Welkom en mededelingen



Stil gebed

De gemeente gaat (indien mogelijk) staan



Psalm 113 : 1

Prijst, halleluja, prijst den Heer,

gij 's Heren knechten, immermeer

moet 's Heren naam gezegend wezen.

Van waar de zon in 't Oosten straalt,

tot waar z'in 't Westen nederdaalt,

zij 's Heren grote naam geprezen.



Votum en groet

Hierna gaat de gemeente weer zitten



Psalm113 : 2 en 3

Ver boven aller volken trots

blinkt hemelhoog de glorie Gods.

Wie is als Hij, de Heer der Heren?

Hij onze God, die troont zo hoog,

slaat op het diepste diep zijn oog.

Hemel en aarde moet Hem eren.



Psalm113 : 2 en 3

Wie onderligt in stof en slijk,

maakt God aan edelen gelijk.

Hij geeft een vrouw haar diepst verlangen.

Hij zegent die onvruchtbaar scheen,

met bloei van kindren om haar heen.

Prijst Hem, den HEER, met lofgezangen.



Wetslezing

Exodus 20



HH 295 : 1, 2, 3 en 4

Doorgrond mijn hart 

en ken mijn weg, o Heer.

Beproef me en zie wat

niet is tot uw eer.

Is soms de weg 

die 'k ga niet goed voor mij:

leid me op de eeuw’gen weg, 

Heer, maak mij vrij!



HH 295 : 1, 2, 3 en 4

O, Heer, heb dank, 

'k mag toch de uwe zijn.

Uw dierbaar bloed wast 

mij van zonden rein.

Doop mij met vuur, 

opdat 'k mij niet meer schaam:

'k Wil leven Heer, 

tot eer van uwe Naam.



HH 295 : 1, 2, 3 en 4

Zie Heer, hier ben ik; 

maak mij een vat voor U;

Woon in mijn hart, 

vernieuw het, doe het nu!

Verbreek mijn wil,

maak me’ ook van hoogmoed vrij;

'k Wil in U blijven, 

Heer, blijf Gij in mij.



HH 295 : 1, 2, 3 en 4

O, heil'ge Geest, 

kom tot uw heerschappij.

Schenk een herleving 

en begin bij mij.

Zegen Uw volk, 

maak 't als een bruid bereid,

wachtend op Jezus’ komst 

in heerlijkheid. 



Gebed 

om de opening van het Woord 



Kindermoment



Kinderlied: U bent die U

Refrein:

U bent machtig, U bent groot,

U bent zo geweldig sterk.

Machtiger dan een koning

of een president.

U bent machtig, U bent groot,

U bent zo geweldig sterk.

U bent de allerbeste,

U bent die U bent.



Kinderlied: U bent die U

U bent de God 

van hemel en aarde,

de God van het heelal.

De God die alles weet en ziet,

ja, U bent overal.

U bent mijn Vader in de hemel,

ver weg en toch dichtbij,

want door uw Heilige Geest 

woont U in mij.



Kinderlied: U bent die U

Refrein:

U bent machtig, U bent groot,

U bent zo geweldig sterk.

Machtiger dan een koning

of een president.

U bent machtig, U bent groot,

U bent zo geweldig sterk.

U bent de allerbeste,

U bent die U bent.



Kinderlied: U bent die U

U bent de God 

van trouw en van liefde,

de God die eeuwig leeft.

De God die zelfs zijn eigen Zoon

voor ons gegeven heeft.

Dit goede nieuws wil ik vertellen,

ver weg en ook dichtbij.

En ook al valt dit soms niet mee,

U bent bij mij!



Kinderlied: U bent die U

Refrein:

U bent machtig, U bent groot,

U bent zo geweldig sterk.

Machtiger dan een koning

of een president.

U bent machtig, U bent groot,

U bent zo geweldig sterk.

U bent de allerbeste,

U bent die U bent.



Kinderlied: U bent die U

U bent de allerbeste, (3x)

U bent die U bent.



Kinderen gaan naar de 

kindernevendienst



Schriftlezing
Psalm 117 (NBV)

1 Loof de HEER, volken op aarde,
prijs Hem, naties overal:
2zijn liefde voor ons is overstelpend,
eeuwig duurt de trouw van de HEER.
Halleluja!



Schriftlezing
Mattheüs 26 : 17 - 35 (NBV)

Het pesachmaal

17Op de eerste dag van het feest van het Ongedesemde brood

kwamen de leerlingen naar Jezus toe en vroegen: ‘Waar wilt U

dat wij voorbereidingen treffen zodat U het pesachmaal kunt

eten?’ 18Hij gaf hun de opdracht om naar een zeker persoon in

de stad te gaan en hem te zeggen: ‘De meester laat u weten:

“Mijn tijd is nabij; Ik wil met mijn leerlingen bij u het pesachmaal

gebruiken.”’ 19De leerlingen deden wat Jezus hun had

opgedragen en bereidden het pesachmaal.

20Toen de avond was gevallen, lag Hij samen met de twaalf aan

voor de maaltijd. 21Onder het eten zei Hij tegen hen: ‘Ik verzeker

jullie: een van jullie zal Mij uitleveren.’ 22Dit bedroefde hen zeer, 

en de een na de ander vroegen ze Hem: ‘Ik toch niet, Heer?’



Schriftlezing
Mattheüs 26 : 17 - 35 (NBV)

23Hij antwoordde: ‘Hij die tegelijk met Mij iets uit de schaal nam,

die zal Mij uitleveren. 24De Mensenzoon zal heengaan zoals

over Hem geschreven staat, maar wee de mens door wie de

Mensenzoon uitgeleverd wordt: het zou beter voor hem zijn als

hij nooit geboren was.’ 25Toen zei ook Judas, die Hem zou

uitleveren: ‘Ik ben het toch niet, rabbi?’ Jezus antwoordde: ‘Jij

zegt het.’

26Toen ze verder aten nam Jezus een brood, sprak het

zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de

woorden: ‘Neem, eet, dit is mijn lichaam.’ 27En Hij nam een

beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de

woorden: ‘Drink allen hieruit, 



Schriftlezing
Mattheüs 26 : 17 - 35 (NBV)

28dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen

wordt vergoten tot vergeving van zonden. 29Ik zeg jullie: vanaf

nu zal Ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot de

dag dat Ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk

van mijn Vader.’ 30Nadat ze de lofzang hadden gezongen,

vertrokken ze naar de Olijfberg.

31Onderweg zei Jezus tegen hen: ‘Jullie zullen Mij deze nacht

allemaal afvallen, want er staat geschreven: “Ik zal de herder

doden, en de schapen van zijn kudde zullen uiteengedreven

worden.” 32Maar nadat Ik uit de dood ben opgewekt, zal Ik jullie

voorgaan naar Galilea.’ 33Petrus zei daarop tegen Hem: 

‘Misschien zal iedereen U afvallen, ik nooit!’



Schriftlezing
Mattheüs 26 : 17 - 35 (NBV)

34Jezus antwoordde hem: ‘Ik verzeker je: deze nacht, nog voor

de haan gekraaid heeft, zul jij Mij driemaal verloochenen.’ 

35Petrus zei: ‘Al zou ik met U moeten sterven, verloochenen zal 

ik U nooit.’ Alle andere leerlingen vielen hem daarin bij.



…



…



Verkondiging



Gezang 182 : 1, 3 en 6

Jezus, leven van ons leven,

Jezus, dood van onze dood,

Gij hebt U voor ons gegeven,

Gij neemt op U angst en nood,

Gij moet sterven aan uw lijden

om ons leven te bevrijden.

Duizend, duizendmaal, o Heer,

zij U daarvoor dank en eer.



Gezang 182 : 1, 3 en 6

Die gewillig waart ten dode,

in het duister van de pijn

U ten offer hebt geboden,

hoe verlaten moest Gij zijn,

troosteloos aan 't kruis gehangen

opdat wij uw troost ontvangen.

Duizend, duizendmaal, o Heer,

zij U daarvoor dank en eer.



Gezang 182 : 1, 3 en 6

Dank zij U, o Heer des levens,

die de dood zijt doorgegaan,

die Uzelf ons hebt gegeven

ons in alles bijgestaan,

dank voor wat Gij hebt geleden,

in uw kruis is onze vrede.

Voor uw angst en diepe pijn

wil ik eeuwig dankbaar zijn.



Kindernevendienst

De kinderen komen terug in de kerk



Dank- en voorbeden 

Stil gebed

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:
Verwarming Kerk en Voorhof

Diaconie:
Schuldhulpmaatje
(zie weekbrief)

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



Psalm 136 : 1, 2 en 3 (zo mogelijk staand)

Looft den Heer, want Hij is goed,

trouw in alles wat Hij doet.

Want zijn goedertierenheid

zal bestaan in eeuwigheid.



Psalm 136 : 1, 2 en 3 (zo mogelijk staand)

Geeft den God der goden eer,

jubelt voor der heren Heer.

Hij doet wondren, Hij alleen

trouw door alle tijden heen.



Psalm 136 : 1, 2 en 3 (zo mogelijk staand)

Looft Hem die de hemel schiep,

zijn verstand is grondloos diep.

Hij bereidde zee en land.

Eeuwig houdt zijn liefde stand.



Zegen

met 3x gezongen Amen

Direct na deze dienst zijn 2 leden van het nazorgteam 
beschikbaar,  voorin de kerkzaal  

voor een luisterend oor en/of een gebed



Gezegende Zondag

In de dienst welke begint om 17.00 uur 

gaat voor:

Ds. C.D. van Alphen, Rhoon

Onze diensten zijn te volgen via kerknumansdorp.nl
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