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● Bescherm elkaars gezondheid

● Houd 1,5 meter met andere huishoudens

● Volg aanwijzingen van coördinatoren en  

koster

• Blijf zitten op de toegewezen plaats

● Alleen zang door ‘voorzanger’

● Toegangsdeuren staan open i.v.m. ventilatie

● Geen toilet (bij nood: Pandje 20)

● Geen ontmoeting en koffie/thee drinken na

afloop





LBps.89 vers 1

Ik zal zo lang ik leef 

bezingen in mijn lied

des Heren milde gunst, 

het werk aan ons geschied.

Mijn mond verkondigt, Heer, 

aan komende geslachten



hoe Gij uw trouw betoont 

aan hen die U verwachten.

Uw goedertierenheid 

rijst op en gaat zich welven,

een altijd veilig huis, 

vast als de hemel zelve.





LBps.26 vers 1 en 5





LBps.26 vers 1 en 5







LBps.25 vers 5

5 Louter goedheid zijn Gods wegen

en zijn paden zijn vertrouwd

voor wie, tot zijn heil genegen,

zijn geboden onderhoudt.

Wil mij, uwen naam ter eer,

al wat ik misdeed vergeven.

Ik heb tegen U, o Heer,

zwaar en menigmaal misdreven.





Gebed

om de verlichting met de 

Heilige Geest



Moment voor de kinderen







1e Schriftlezing (HSV)

1 Thessalonicenzen 5: 1 - 8
1Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, 

broeders, is het voor u niet nodig dat men u 

schrijft. 2Want u weet zelf heel goed dat de dag 

van de Heere komt als een dief in de nacht. 
3Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en 

veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun 

overkomen, zoals de barensweeën een 

zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet 

ontvluchten.



4Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat 

die dag u als een dief zou overvallen. 5U bent 

allen kinderen van het licht en kinderen

van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet 

van de duisternis. 6Laten wij dan niet, evenals de 

anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en 

nuchter zijn. 7Want zij die slapen, slapen 's 

nachts en zij die dronken zijn, zijn 's nachts 

dronken. 8Maar laten wij, die van de dag zijn, 

nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van 

geloof en liefde, en met de hoop op de 

zaligheid als helm.



2e Schriftlezing (HSV) 

Openbaring 3: 1 - 6

1En schrijf aan de engel van de gemeente in 

Sardis: Dit zegt Hij Die de zeven Geesten van 

God heeft en de zeven sterren: Ik ken uw 

werken, en weet dat u de naam hebt dat u leeft, 

maar u bent dood. 2Wees waakzaam en 

versterk het overige dat dreigt te sterven, want 

Ik heb uw werken niet vol bevonden voor God.
3Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en 

gehoord, en houd het vast en bekeer u. 



Als u dan niet waakzaam bent, zal Ik bij u 

komen als een dief en u zult beslist niet weten 

op welk uur Ik bij u zal komen. 4Maar u hebt ook 

in Sardis enkele personen die hun kleren niet 

bevlekt hebben, en zij zullen met Mij wandelen 

in witte kleren, omdat zij het waard zijn. 5Wie 

overwint, zal bekleed worden met witte kleren 

en Ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het 

boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden 

voor Mijn Vader en voor Zijn engelen. 6Wie oren 

heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de 

gemeenten zegt.





LBgz.462 vers 1 en 2

1 Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doôn,

en Christus zal over u lichten!

Zo wekt u, zo dringt u als broeder Gods Zoon,

eer Hij u als rechter komt richten.

Ontwaak en sta op, het gevaar is zo groot!

Wie kiest, o verdwaasde, voor 't leven de dood?



LBgz.462 vers 1 en 2

2 Ontwaak, gij die slaapt in de zonde, met spoed,

de nacht is zo lang reeds verdwenen!

Het licht der genade, met blijdschap begroet,

heeft de aarde reeds eeuwen beschenen.

En groots is uw roeping en heilig uw taak,

en de uren zijn weinig, ontwaak dan, ontwaak!



Verkondiging



Meditatief orgelspel



LBgz.462 vers 3 en 4

Sta op uit de doden, o zondaar en leef,

dat Christus ook over u lichte!

Sta op uit de doden, o zondaar, of beef

voor God en het jongste gerichte!

Nog wekt u de Heiland en nog is er raad,

sta op uit de doden, 't is spoedig te laat!



LBgz.462: 3 en 4

Welzalig de vrome, die wandelt in 't licht,

door Christus de doodslaap ontrezen.

Hoe vaak hier de dag voor de duisternis zwicht,

't zal nimmermeer nacht voor hem wezen.

'Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doôn!'

Zo spreekt van de hemel uw Heiland, Gods Zoon.



Dankgebed

Voorbeden



Collecten

‘Uitgangs’ collecte 

Diaconie

Roma in Slowakije (GZB)

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

Catechese en educatie

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



LBgz.296 vers 1 en 3





LBgz.296 vers 1 en 3





Zegen



Orgelspel


