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Overstapdienst

groep 8

Ochtenddienst 12 juli 2020



door Rens van Rossum

Orgelspel



door
jeugdouderling

Elly Korbijn-Vermaas

Welkom en mededelingen



de gemeente gaat (indien mogelijk) staan

Stil gebed

e gemeente gaat (indien mogelijk) staan.



Gezang 304 : 1 en 2



Gezang 304 : 1 en 2



Gezang 304 : 1 en 2



Gezang 304 : 1 en 2



na de bemoediging en groet 

gaat de gemeente weer zitten 

Bemoediging en groet

e gemeente gaat (indien mogelijk) staan.



Intro



Intro



Believe It

door 

Edwin Koedam



Hemelhoog 629



Hemelhoog 629



Hemelhoog 629



Hemelhoog 629



Hemelhoog 629



Hemelhoog 629



Hemelhoog 629



Leefregel: Spreuken 16: 1-9 (NBV)

1Een mens stelt zich veel vragen,

de HEER geeft het antwoord.
2Een mens kiest in zijn eigen ogen altijd de juiste 
weg, de HEER toetst wat hem innerlijk beweegt.
3Vertrouw bij je werk op de HEER,

en je plannen zullen slagen.
4De HEER heeft alles wat hij heeft gemaakt zijn 
doel gegeven, de goddelozen heeft hij voor de 

ondergang bestemd.
5De HEER verafschuwt hooghartige mensen,

ze worden hoe dan ook gestraft.



Leefregel: Spreuken 16: 1-9 (NBV)

6Zonden worden toegedekt door liefde en trouw,

wie ontzag heeft voor de HEER mijdt het kwaad.
7Als de weg die iemand gaat de HEER behaagt,

doet hij zelfs zijn vijand vrede met hem sluiten.
8Beter een schamel bezit, rechtvaardig 

verworven, dan een grote rijkdom, verkregen 

door onrecht.
9Een mens stippelt zijn weg uit,

de HEER bepaalt de richting die hij gaat.



Gebed

e gemeente gaat (indien mogelijk) staan.



Hemelhoog 356: 1

e mogelijk) staan.



Hemelhoog 356: 1

e mogelijk) staan.



Hemelhoog 356: 1

e mogelijk) staan.



Bijbellezingen

Handelingen 27: 13-26
en

Hebreeën 6: 19-20



13Toen er vanuit het zuiden een lichte bries opstak, 

dachten ze hun plan te kunnen uitvoeren. Ze lichtten 

het anker en kozen zee, en voeren zo dicht mogelijk 

onder de kust van Kreta. 14Maar al spoedig stak er een 

hevige aflandige wind op, die Eurakylon wordt 

genoemd. 15Omdat het schip werd meegesleurd en we 

geen kans zagen bij te draaien, gaven we onze 

pogingen op en lieten ons meedrijven. 16Toen we 

onder de lij van het eilandje Kauda kwamen, lukte het 

ons met de nodige moeite om de sloep langszij te 

krijgen.

Handelingen 27 : 13 – 26 (NBV)



17De bemanning hees de sloep omhoog en 

verstevigde bij wijze van veiligheidsmaatregel de romp 

van het schip met touwen. Uit angst om in de Syrte

aan de grond te lopen, wierpen ze het drijfanker uit en 

lieten het schip drijven. 18Het geweld van de storm was 

zo groot dat ze de volgende dag een deel van de 

lading overboord gooiden, 19en de dag daarna wierpen 

ze zelfs de scheepsuitrusting in zee. 20Dagenlang 

waren de zon noch de sterren te zien en bleef de 

storm in alle hevigheid woeden, zodat we ten slotte 

elke hoop op redding verloren.

Handelingen 27 : 13 – 26 (NBV)



21Al geruime tijd had niemand aan boord nog iets 

gegeten. Toen sprak Paulus de opvarenden als volgt 

toe: ‘Had maar naar mij geluisterd, dan waren we op 

Kreta gebleven. Dan waren ons deze moeilijkheden 

bespaard gebleven en was er niets verloren 

gegaan. 22Maar toch roep ik jullie op om moed te 

houden, want niemand van jullie zal omkomen, alleen 

het schip zal verloren gaan. 23De afgelopen nacht 

werd ik namelijk bezocht door een engel van de God 

aan wie ik toebehoor en die ik dien.

Handelingen 27 : 13 – 26 (NBV)



24Hij zei: “Wees niet bang, Paulus, je moet voor de 

keizer verschijnen, en daarom heeft God je in zijn 

goedheid het leven van alle opvarenden geschonken.”
25Houd dus moed, mannen, want ik stel vertrouwen in 

God en verwacht dat het zo zal gaan als me gezegd 

is. 26We zullen stranden op een of ander eiland.’

Handelingen 27 : 13 – 26 (NBV)



19Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor 

onze ziel, en gaat ons voor tot voorbij het 

voorhangsel, 20waar Jezus als voorloper al is 

binnengegaan, ten behoeve van ons: 

Hij is hogepriester voor eeuwig, zoals ook Melchisedek

dat was.

Hebreeën 6 : 19-20 (NBV)



Verse 1

In my wrestling and in my doubts

In my failures You won't walk out

Your great love will lead me through

You are the peace in my troubled sea, whoa

You are the peace in my troubled sea

Lied My Lighthouse



Verse 2

In the silence You won't let go

In the questions Your truth will hold

Your great love will lead me through

You are the peace in my troubled sea, whoa

You are the peace in my troubled sea

Lied My Lighthouse



Chorus

My lighthouse, my lighthouse

shining in the darkness I will follow You whoa

My lighthouse, my lighthouse

I will trust the promise You will carry me safe 

to shore

Safe to shore, safe to shore, safe to shore

Lied My Lighthouse



Verse 3

I won't fear what tomorrow brings

with each morning I'll rise and sing

My God's love will lead me through

You are the peace in my troubled sea, whoa

You are the peace in my troubled sea

Oh You are my light

Lied My Lighthouse



Chorus

My lighthouse, my lighthouse

shining in the darkness I will follow You whoa

My lighthouse, my lighthouse

I will trust the promise You will carry me safe 

to shore

Safe to shore, safe to shore, safe to shore

Lied My Lighthouse



Bridge (4x)

Fire before us, You're the brightest

You will lead us through the storm

Lied My Lighthouse



Refrein:

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 (5x herhalen)

Lied My Lighthouse



Preek

“Gooi je anker uit!”

















Ik blijf vechten tegen stemmen in mijn hoofd 

die zeggen dat ik niet genoeg ben.

Elke leugen die me vertelt 

dat ik nooit goed genoeg zal zijn.

Ben ik meer dan alleen de som van elk hoogtepunt 

en elk dieptepunt?

Herinner mij aan wie ik ben, want ik moet het weten 

(ooh oh)

Lauren Daigle: You Say
(vertaling)



U zegt dat ik geliefd ben als ik niets kan voelen

U zegt dat ik sterk ben als ik denk dat ik zwak ben

U zegt dat ik vastgehouden word als ik tekort schiet

En als ik er niet bij hoor, vertelt U me 

dat ik van U ben

En ik geloof (ik), oh ik geloof (ik)

Wat U van mij zegt (ik)

ik geloof

Lauren Daigle: You Say
(vertaling)



Het enige dat nu telt is alles wat U van me denkt

In U vind ik mijn waarde, 

in U vind ik mijn identiteit, (ooh oh)

U zegt dat ik geliefd ben als ik niets kan voelen

U zegt dat ik sterk ben als ik denk dat ik zwak ben

U zegt dat ik vastgehouden word als ik tekort schiet

En als ik er niet bij hoor, vertelt u me 

dat ik van u ben

En ik geloof (ik), oh ik geloof (ik)

Wat u van mij zegt (ik)

ik geloof

Lauren Daigle: You Say
(vertaling)



Ik neem alles wat ik heb en leg het nu aan uw voeten

U hebt elke mislukking God

En U zult elke overwinning krijgen (ooh oh)

U zegt dat ik geliefd ben als ik niets kan voelen

U zegt dat ik sterk ben als ik denk dat ik zwak ben

U zegt dat ik vastgehouden word als ik tekort schiet

En als ik er niet bij hoor, vertelt U me dat ik van U ben

En ik geloof (ik), oh ik geloof (ik)

Wat U van mij zegt (ik)

ik geloof

Lauren Daigle: You Say
(vertaling)



Overstappen

Van 

kindernevendienst

naar….
door Meta v.d. Mark

+ Daan en 
Willem



Overstappen



Hemelhoog 617A: 1 en 2



Hemelhoog 617A: 1 en 2



Hemelhoog 617A: 1 en 2



Hemelhoog 617A: 1 en 2



Collecten

“Uitgangs” collecte Diaconie
Stichting Gave

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

1e collecte College van Kerkrentmeesters
Onderhoud gebouwen

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



Welkom

door 

Pieter v.d. Meer



Dankgebed

Stil gebed / Onze Vader

e gemeente gaat (indien mogelijk) staan.



Psalm 107: 14 en 15



Psalm 107: 14 en 15



Psalm 107: 14 en 15



Psalm 107: 14 en 15



Zegen



door Rens van Rossum

Orgelspel


