
Ochtenddienst

6 september 2020

Voorganger : Ds. D. Hoolwerf uit Stellendam

Organist : Erik Olislagers

Hervormde Gemeente Numansdorp



● 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



Welkom

Mededelingen

Voor verdere bijzonderheden 

wordt verwezen naar de weekbrief. 
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Wie is de mens die op zal gaan

en voor Gods heilig aanschijn staan?

Wie mag de tempel binnentreden?

Wie niet op loze wijsheid bouwt,

zijn hart en handen zuiver houdt

van kwade trouw en valse eden.



Stil gebed

Votum en groet





2 Dauw op de aarde, zonlicht van boven,

vochtige gaarde, geurig als toen.

Dank voor gewassen, grassen en bomen,

al wie hier wandelt, zie: het is goed.

3 Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,

licht dat ooit speelde waar Eden lag.

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,

dank opgetogen Gods nieuwe dag.



Wetslezing



Voor de luisteraars thuis:

liedteksten op de volgende sheets



HH.263 Hoor, o Israël

Hoor, o Israël de Heer, uw God 

is één God. Halleluja!         

Hoor, o Israël de Heer, uw God 

is één God. Halleluja!   

En heb de Heer, uw God dan lief

met heel uw ziel, met heel uw kracht.

En geef Hem vreugde en verheug u

met uw hele hart.
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En heb de Heer, uw God dan lief
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Er is geen and're Redder,

geen and're Zaligmaker.

O God van alle tijden.

Wij willen steeds uw naam belijden.
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Er is geen and're Redder,

geen and're Zaligmaker.

O God van alle tijden.

Wij willen steeds uw naam belijden.

Hoor, o Israël de Heer, uw God 

is één God. Halleluja!         
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Gebed



Moment voor de kinderen



Zie de zon, zie de maan



Schriftlezing
Genesis 2:4-25 HSV

De schepping van de mens

Dit is wat uit de hemel en de aarde voortkwam, toen 
zij geschapen werden. Op de dag dat de HEERE God 
aarde en hemel maakte 5er was nog geen enkele 
veldstruik op de aarde en er was nog geen enkel 
veldgewas opgekomen, want de HEERE God had het 
niet laten regenen op de aarde; en er was geen 
mens om de aardbodem te bewerken, 6maar een 
damp steeg uit de aarde op en bevochtigde heel de 
aardbodem – 7toen vormde de HEERE God de



Schriftlezing
Genesis 2:4-25 HSV

mens uit het stof van de aardbodem en blies de 
levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot 
een levend wezen. 8Ook plantte de HEERE God een 
hof in Eden, in het oosten, en Hij plaatste daar de 
mens, die Hij gevormd had.9En de HEERE God liet 
allerlei bomen uit de aardbodem opkomen, 
begerenswaardig om te zien en goed om van te 
eten; ook de boom des levens, in het midden van de 
hof, en de boom van de kennis van goed en kwaad.



Schriftlezing
Genesis 2:4-25 HSV

10Een rivier kwam voort uit Eden om de hof te 
bevochtigen. En vandaar splitste hij zich en vormde 
vier hoofdstromen. 11De naam van de eerste rivier is 
Pison; die is het die rond heel het land van Havila
stroomt, waar het goud is. 12En het goud van dit land 
is goed; ook is er balsemhars en de edelsteen onyx.
13En de naam van de tweede rivier is Gihon; die is 
het die rond heel het land Cusj stroomt. 14En de 
naam van de derde rivier is Tigris; die loopt ten 
oosten van Assur. En de vierde rivier is de Eufraat.



Schriftlezing
Genesis 2:4-25 HSV

15De HEERE God nam de mens, en zette hem in de 
hof van Eden om die te bewerken en te 
onderhouden. 16En de HEERE God gebood de mens: 
Van alle bomen van de hof mag u vrij eten, 17maar 
van de boom van de kennis van goed en kwaad, 
daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u 
daarvan eet, zult u zeker sterven. 18Ook zei 
de HEERE God: Het is niet goed dat de mens alleen 
is; Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegen-
over hem. 19De HEERE God vormde uit de aard-



Schriftlezing
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bodem alle dieren van het veld en alle vogels in de 
lucht, en bracht die bij Adam om te zien hoe hij ze 
noemen zou; en zoals Adam elk levend wezen 
noemen zou, zo zou zijn naam zijn. 20Zo gaf Adam 
namen aan al het vee en aan de vogels in de lucht en 
aan alle dieren van het veld; maar voor de mens 
vond hij geen hulp als iemand tegenover hem.
21Toen liet de HEERE God een diepe slaap op Adam 
vallen, zodat hij in slaap viel; en Hij nam een van zijn 
ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees.



Schriftlezing
Genesis 2:4-25 HSV

22En de HEERE God bouwde de rib die Hij uit Adam 
genomen had, tot een vrouw en Hij bracht haar bij 
Adam. 23Toen zei Adam: Deze is ditmaal been van 
mijn beenderen, en vlees van mijn vlees! Deze zal 
mannin genoemd worden, want uit de man is zij 

genomen. 24Daarom zal een man zijn vader en zijn 
moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten;
en zij zullen tot één vlees zijn. 25En zij waren beiden
naakt, Adam en zijn vrouw, maar zij schaamden zich 
niet.





3. 

Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen,

de maan, de duizend sterren die daar branden,

wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt,

het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt?

4.

Gij hebt hem bijna goddelijk verheven,

een kroon van eer en heerlijkheid gegeven,

Gij doet hem heersen over zee en land,

ja, al uw werken gaaft Gij in zijn hand.



Preek

Thema

“Op je plek zijn”





2 Zolang de mensen woorden spreken,

zolang wij voor elkaar bestaan,

zolang zult Gij ons niet ontbreken,

wij danken U in Jezus' naam.

3 Gij voedt de vogels in de bomen,

Gij kleedt de bloemen op het veld,

o Heer, Gij zijt mijn onderkomen

en al mijn dagen zijn geteld.



4 Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,

Gij redt de wereld van de dood.

Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,

zijn lichaam is het levend brood.

5 Daarom moet alles U aanbidden,

uw liefde heeft het voortgebracht,

Vader, Gijzelf zijt in ons midden,

o Heer, wij zijn van uw geslacht.



Dankgebed
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U en uw kindren zeegne Hij die leeft,

die door zijn machtig woord geschapen heeft

hemel en aarde beide.

De hemel is des HEREN kroondomein;

wij mensen mogen op de aarde zijn

en ons in Hem verblijden.



Zegen



Orgelspel


