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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;

• Draag een mondkapje bij verplaatsing;

• Zing ingetogen;

• Geen ontmoeting en koffie/thee drinken 

na afloop



Welkom en mededelingen



Stil gebed

De gemeente gaat (indien mogelijk) staan



Bemoediging en groet

Hierna gaat de gemeente weer zitten



HH.629 vers 1 en 2

Heer ik kom tot U, 

neem mij hart, verander mij.

Als ik U ontmoet vind ik rust bij U.

Want, Heer ik heb ontdekt 

dat, als ik aan uw voeten ben, 

trots en twijfel wijken

voor de kracht van uw liefde.



HH.629 vers 1 en 2

Refrein:

Houd mij vast, laat uw liefde stromen.

Houd mij vast, heel dicht bij uw hart.

ik voel uw kracht en stijg op als een arend.

Dan zweef ik op de wind, gedragen door 

uw Geest en de kracht van uw liefde.



HH.629 vers 1 en 2

Heer kom dichterbij,

dan kan ik uw schoonheid zien

en uw liefde voelen, diep in mij.

en Heer leer mij uw wil 

zodat ik U steeds dienen kan 

en elke dag mag leven

door de kracht van uw liefde.



HH.629 vers 1 en 2

Refrein:

Houd mij vast, laat uw liefde stromen.

Houd mij vast, heel dicht bij uw hart.

ik voel uw kracht en stijg op als een arend.

Dan zweef ik op de wind, gedragen door 

uw Geest en de kracht van uw liefde.

Dan zweef ik op de wind, gedragen door 

uw Geest en de kracht van uw liefde.



Bemoediging en groet



Intro



HH.207 Weet je dat de lente komt

Weet je dat de lente komt, 

lente komt, lente komt,

Weet je dat de lente komt, 

alles loopt weer uit.

De eerste zonnestralen, 

ze tint’len op je huid

De eerste bloemen bloeien, 

de eerste vogel fluit.



HH.207 Weet je dat de lente komt

Weet je dat de lente komt, 

lente komt, lente komt,

Weet je dat de lente komt, 

alles loopt weer uit.

Weet je wel dat Jezus leeft, 

Jezus leeft, Jezus leeft,

weet je wel dat Jezus leeft, 

Hij is opgestaan.



HH.207 Weet je dat de lente komt

Ze hadden Hem gekruisigd 

en in een graf gedaan,

maar na drie donk’re dagen 

is Hij weer opgestaan.

Weet je wel dat Jezus leeft, 

Jezus leeft, Jezus leeft,

Weet je wel dat Jezus leeft, 

Hij is opgestaan!



HH.207 Weet je dat de lente komt

Weet je wel dat Jezus leeft, 

Jezus leeft, Jezus leeft,

weet je wel dat Jezus leeft, 

Hij is opgestaan.

Weet je wel dat Jezus leeft, 

Jezus leeft, Jezus leeft,

weet je wel dat Jezus leeft, 

Hij is opgestaan!



Gebed

Door Eveline en Fleur



HH.382 vers 1, 2 en 3 Lees je bijbel, bid elke dag

Lees je bijbel, bid elke dag,

bid elke dag, bid elke dag.

Lees je bijbel, bid elke dag,

dat je groeien mag,

dat je groeien mag,

dat je groeien mag.

Lees je bijbel, bid elke dag,

dat je groeien mag.



HH.382 vers 1, 2 en 3 Lees je bijbel, bid elke dag

Read your bible, pray every day,

pray every day, pray every day.

Read your bible, pray every day,

if you want to grow,

if you want to grow,

if you want to grow.

Read your bible, pray every day,

if you want to grow.



HH.382 vers 1, 2 en 3 Lees je bijbel, bid elke dag

Lis ta bible, prie chaque jour,

prie chaque jour, prie chaque jour.

Lis ta bible, prie chaque jour,

quand tu veux grandir,

quand tu veux grandir,

quand tu veux grandir.

Lis ta bible, prie chaque jour,

quand tu veux grandir.



Door: Elize en Cato

Schriftlezing



Schriftlezing – Jeremia 1: 4 – 11 (BGT)   

4 De Heer zei tegen mij: 5 ‘Jeremia, ik geef je een 
bijzondere taak. Ik heb jou al uitgekozen voordat je 
geboren was. Zelfs al voordat ik je liet groeien in de 
buik van je moeder! Jij moet profeet zijn voor alle 
volken.’ 6 Ik zei: ‘Nee, Heer, mijn God! Dat kan ik 
niet, daar ben ik te jong voor.’ 7 Maar de Heer zei: 
‘Zeg niet dat je te jong bent, maar doe wat ik zeg. 
Ga naar iedereen toe naar wie ik je stuur. En zeg 
tegen hen alles wat ik je zeg. 8 Je hoeft voor 
niemand bang te zijn, want ik ben bij je. Ik zal je 
redden als je in gevaar bent.’ 9 Toen stak de Heer 
zijn hand uit en hij raakte mijn mond aan. Hij zei 
tegen mij: ‘Ik leg mijn woorden in jouw mond. 



Schriftlezing – Jeremia 1: 4 – 11 (BGT)   

10 Vanaf nu heb jij macht over alle landen en volken. 
Je hebt de macht om volken weg te halen uit hun 
land, en om alles af te breken, te vernietigen en 
kapot te maken. Maar je hebt ook de macht om 
volken terug te laten gaan naar hun land, en om 
alles weer op te bouwen.’ 11 De Heer vroeg aan mij: 
‘Wat zie je daar, Jeremia?’ Ik zei: ‘Ik zie een 
bloeiende tak.’ 12 En de Heer zei: ‘Dat heb je goed 
gezien. De bloemen van die tak zijn uitgekomen. Zo 
zal ook alles wat ik zeg, uitkomen.’. 



HH.115 vers 1, 2, 3 Liefde, blijdschap, vrede

Liefde, blijdschap, vrede,

goedheid en ook trouw, 

wil de Heer je leren

door de heil'ge Geest in jou.

Liefde, blijdschap, vrede,

goedheid en ook trouw, 

wil de Heer je leren

door de heil'ge Geest in jou.



HH.115 vers 1, 2, 3 Liefde, blijdschap, vrede

Het is vaak moeilijk om goed te doen

en echt voor God te leven.

Daarom heeft de Heer 

als hulp voor ons zijn heil'ge Geest gegeven.

Liefde, blijdschap, vrede,

goedheid en ook trouw,

wil de Heer je leren

door de heil'ge Geest in jou,



HH.115 vers 1, 2, 3 Liefde, blijdschap, vrede

Waar je ook bent en wat je ook doet,

Hij wil je steeds weer leren

om door je hele doen en laten heen

de Vader te vereren.

Liefde, blijdschap, vrede,

goedheid en ook trouw,

wil de Heer je leren

door de heil'ge Geest in jou,



HH.115 vers 1, 2, 3 Liefde, blijdschap, vrede

Wanneer Gods Geest je leven leidt,

dan zul je pas gaan merken,

dat zijn aanwezigheid je vrede geeft

en altijd zal versterken.

Liefde, blijdschap, vrede,

goedheid en ook trouw,

wil de Heer je leren.

door de heil'ge Geest in jou,



HH.115 vers 1, 2, 3 Liefde, blijdschap, vrede

Liefde, blijdschap, vrede,

goedheid en ook trouw,

wil de Heer je leren.

door de heil'ge Geest in jou,

door de heil'ge Geest in jou,

door de heil'ge Geest in jou.



Boompje klimmen



Opw.618 Jezus, hoop van de volken

Jezus, hoop van de volken,

Jezus, trooster in elk verdriet;

U bent de bron van hoop die God ons geeft.

Jezus, licht in het duister,

Jezus, waarheid die overwint;

U bent de bron van licht die in ons leeft.

U overwon in elke nood,

U brak de banden van de dood.



Opw.618 Jezus, hoop van de volken

U bent de hoop in ons bestaan.

U bent de rots waarop wij staan.

U bent het licht 

waardoor de wereld God kan zien.

U won van de dood, droeg onze pijn.

Nu mogen wij dicht bij U zijn.

Jezus de hoop, 

levend in ieder die gelooft.

Heer, ik geloof.



Opw.618 Jezus, hoop van de volken

Jezus, hoop van de volken,

Jezus, trooster in elk verdriet;

U bent de bron van hoop die God ons geeft.

Jezus, licht in het duister,

Jezus, waarheid die overwint;

U bent de bron van licht die in ons leeft.

U overwon in elke nood,

U brak de banden van de dood.



Opw.618 Jezus, hoop van de volken

U bent de hoop in ons bestaan.

U bent de rots waarop wij staan.

U bent het licht 

waardoor de wereld God kan zien.

U won van de dood, droeg onze pijn.

Nu mogen wij dicht bij U zijn.

Jezus de hoop, 

levend in ieder die gelooft.

Heer, ik geloof



Opw.618 Jezus, hoop van de volken

Heer, ik geloof. Heer, ik geloof.

U overwon in elke nood,

U brak de banden van de dood.



U bent de hoop in ons bestaan.

U bent de rots waarop wij staan.

U bent het licht 

waardoor de wereld God kan zien.

U won van de dood, droeg onze pijn.

Nu mogen wij dicht bij U zijn.

Jezus de hoop, 

levend in ieder die gelooft.

Heer, ik geloof. Heer, ik geloof.

Heer, ik geloof. Heer, ik geloof.



Verkondiging

Deel 1









HH.302 Ho! Stop! Sta eens even stil

Ho! Stop! Sta eens even stil.

Waar wou je heengaan

of maakt het geen verschil?

Ho! Stop! Ga er niet vandoor.

Je bent er toch niet zomaar,

je leeft ergens voor.



HH.302 Ho! Stop! Sta eens even stil

Als je in de trein zou stappen 

en je zou niet weten waar 

je heen wou gaan (heen wou gaan)

kon je beter in je warme bedje

blijven liggen zonder 

op te staan (op te staan)

Alles gaat uiteindelijk mis 

als je niet weet wie Jezus is.



HH.302 Ho! Stop! Sta eens even stil

Ho! Stop! Sta eens even stil.

Waar wou je heengaan

of maakt het geen verschil?

Ho! Stop! Ga er niet vandoor.

Je bent er toch niet zomaar,

je leeft ergens voor.



HH.302 Ho! Stop! Sta eens even stil

Als je in het donker wandelt 

kun je niet goed kijken waar je 

heen wilt gaan (heen wilt gaan)

Daarom heb je Jezus nodig, 

want Hij steekt een lichtje in je 

leven aan (je leven aan)

Reken maar dat jij je vergist 

als je het Licht van de wereld mist. 



HH.302 Ho! Stop! Sta eens even stil

Ho! Stop! Sta eens even stil.

Waar wou je heengaan

of maakt het geen verschil?

Ho! Stop! Ga er niet vandoor.

Je bent er toch niet zomaar,

je leeft ergens voor.



HH.302 Ho! Stop! Sta eens even stil

Als je in de put zou vallen

en je zou voor niemand meer te 

horen zijn, (horen zijn)

zat je daar te kniezen in de 

duisternisen alles zou 

verloren zijn (verloren zijn).

Weet je als het donker wordt,

Jezus’ arm is nooit te kort. 



HH.302 Ho! Stop! Sta eens even stil

Ho! Stop! Sta eens even stil.

Waar wou je heengaan

of maakt het geen verschil?

Ho! Stop! Ga er niet vandoor.

Je bent er toch niet zomaar,

je leeft ergens voor.

Ho stop!



Verkondiging

Deel 2







HH.429 Kom tot de Vader

Nog voordat je bestond,

kende Hij je naam.

Hij zag je elk moment

en telde elke traan.

Omdat Hij van je hield,

gaf Hij zijn eigen Zoon.

Hij wacht alleen nog maar

totdat je komt.



HH.429 Kom tot de Vader

En wat je nu ook doet,

zijn liefde blijft bestaan.

Ook niets wat jij ooit deed,

verandert daar iets aan.

Omdat Hij van je houdt,

gaf Hij zijn eigen Zoon.

En nu is alles klaar

wanneer jij komt.



HH.429 Kom tot de Vader

Refrein:

Kom tot de Vader,

kom zoals je bent.

Heel je hart, al je pijn

is bij Hem bekend.

De liefde die Hij geeft,

de woorden die Hij spreekt.

Daarmee is alles klaar,

wanneer jij komt.



HH.429 Kom tot de Vader

En wat je nu ook doet,

zijn liefde blijft bestaan.

Ook niets wat jij ooit deed,

verandert daar iets aan.

Omdat Hij van je houdt

gaf Hij zijn eigen Zoon.

En nu is alles klaar

wanneer jij komt.



HH.429 Kom tot de Vader

Refrein:

Kom tot de Vader,

kom zoals je bent.

Heel je hart, al je pijn

is bij Hem bekend.

De liefde die Hij geeft,

de woorden die Hij spreekt.

Daarmee is alles klaar,

wanneer jij komt.

2x



HH.429 Kom tot de Vader

De liefde die Hij geeft,

de woorden die Hij spreekt.

Hij wacht alleen nog maar

totdat je komt.

2x



Dankgebed, voorbede en 

gezamenlijk 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

Collecte dienst
College van Kerkrentmeesters
Pastoraat

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

Collecte uitgang
Diaconie
Stichting Peduli Anak

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



Opwekking 807 God van licht

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.



Opwekking 807 God van licht

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.

Waar U woont,

waar U woont,

waar U woont.



Opwekking 807 God van licht

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.



Opwekking 807 God van licht

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.

Waar U woont,

waar U woont,

waar U woont.



Opwekking 807 God van licht

U schijnt feller

dan de sterren.

Heer, U leidt ons door de storm.

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.

4x



Opwekking 807 God van licht

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.

Waar U woont,

waar U woont,

waar U woont,

waar U woont.



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 17.00 uur 

gaat voor:

Ds. C. Rijsdijk, Scherpenisse

Onze diensten zijn te volgen via kerknumansdorp.nl


