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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





PsOB 84:1

Hoe lief’lijk, hoe vol heilgenot,

o Heer’ der legerscharen God,

zijn mij uw huis en tempelzangen.

Hoe branden mijn genegenheên,

om 's Heeren voorhof in te treên!

Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen;

mijn hart roept uit tot God, die leeft,

en aan mijn ziel het leven geeft.





HH629.

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.



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.



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.



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.



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.

2x





Leefregel | Marcus 8 : 34-38
34Hij riep de menigte samen met de 
leerlingen bij zich en zei: ‘Wie mijn volgeling 
wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn 
kruis op zich nemen en zo achter mij aan 
komen. 35 Want ieder die zijn leven wil 
behouden, zal het verliezen, maar wie zijn 
leven verliest omwille van mij en het 
evangelie, zal het behouden. 36Wat heeft 
een mens eraan als hij de hele wereld wint, 
maar er het leven bij inschiet? 37Wat zou een 
mens niet overhebben voor zijn leven? 



Leefregel | Marcus 8 : 34-38
38 Wie zich tegenover de trouweloze en 
zondige mensen van deze tijd schaamt voor 
mij en mijn woorden, zal merken dat de 
Mensenzoon zich ook voor hem schaamt, 
wanneer hij komt in het gezelschap van de 
heilige engelen en bekleed met de stralende 
luister van zijn Vader.’



Leefregel | Matteüs 10 : 32-33
32 Iedereen die mij zal erkennen bij de 
mensen, zal ook ik erkennen bij mijn Vader 
in de hemel. 33 Maar wie mij verloochent bij 
de mensen, zal ook ik verloochenen bij mijn 
Vader in de hemel.







2.

Ik zie het kruis van mijn Bevrijder.

Ik zie het kruis van Golgotha.

Die diepe pijn, de weg van lijden.

Die weg is Hij voor mij gegaan.





3.

Ik zie de dag van overwinning.

Ik zie de kracht van Adonai.

De dood is toen voorgoed verslagen.

Toen Jezus sprak: Het is volbracht!

Refrein:

Halleluja! ik prijs U, Jezus.

Ontvang mijn lof, ontvang mijn liefde.

Halleluja, ik geef mijn leven.

U heeft mijn hart, U heeft mijn ziel.



4.

Ik zie het graf van de Messias.

Daar in dat graf is Hij gegaan.

Maar zie; dat graf is nu verlaten.

De Mensenzoon is opgestaan!

Refrein 3x:

Halleluja! ik prijs U, Jezus.

Ontvang mijn lof, ontvang mijn liefde.

Halleluja, ik geef mijn leven.

U heeft mijn hart, U heeft mijn ziel.



























Kinderlied ELB 447.

Is je deur nog op slot? 

Is je deur nog op slot? 

Van je krr krr krr, doe ’m open voor God,

want de Heer wil bij je wonen

en dan ben je nooit alleen.



Je hart is net een huisje 

waar het gezellig is,

maar ’t is er nog zo donker,  

Er is iets wat ik mis!

Is je deur nog op slot? 

Is je deur nog op slot?

Van je krr krr krr, doe ’m open voor God,

want de Heer wil bij je wonen

en dan ben je nooit alleen.



Je hart is net een huisje 

waar het gezellig is,

maar ’t is er nog zo donker,  

Er is iets wat ik mis!

Is je deur nog op slot? 

Is je deur nog op slot?

Van je krr krr krr, doe ’m open voor God,

want de Heer wil bij je wonen

en dan ben je nooit alleen.





Bijbellezing | Daniël 3 : 12-30
12Er zijn enkele Judese mannen aan wie u 
het bestuur over de provincie Babel hebt 
opgedragen, Sadrach, Mesach en Abednego. 
Deze mannen storen zich niet aan uw bevel, 
majesteit. Ze vereren uw goden niet en 
buigen niet voor het gouden beeld dat u hebt 
opgericht.’ 13Nebukadnessar barstte in woede 
uit en beval Sadrach, Mesach en Abednego
bij hem te brengen. Toen de mannen voor de 
koning waren geleid, 14voer Nebukadnessar
uit: ‘Is het waar, Sadrach, Mesach en 
Abednego, dat jullie mijn goden niet vereren



Bijbellezing | Daniël 3 : 12-30

en niet willen neerknielen voor het gouden 
beeld dat ik heb opgericht? 15Luister goed, 
als jullie je bereid tonen om, zodra je de 
muziek van hoorn, panfluit, lier, luit, citer, 
dubbelfluit en andere instrumenten hoort, op 
je knieën te vallen en in aanbidding te buigen 
voor het beeld dat ik gemaakt heb ... Maar 
weigeren jullie te buigen, dan worden jullie 
onmiddellijk in een brandende oven gegooid. 
En welke god zal jullie dan uit mijn handen 
kunnen redden?’ 16Sadrach, Mesach en 
Abednego zeiden hierop tegen de koning:



Bijbellezing | Daniël 3 : 12-30

‘Wij vinden het niet nodig, Nebukadnessar, 
uw vraag te beantwoorden, 17want als de God 
die wij vereren ons uit een brandende oven 
en uit uw handen kan redden, zal hij ons 
redden. 18Maar ook al redt hij ons niet, 
majesteit, weet dan dat wij uw goden niet 
zullen vereren, noch zullen buigen voor het 
gouden beeld dat u hebt opgericht.’ 
19Nebukadnessar werd razend, en met een 
van woede vertrokken gezicht keek hij 
Sadrach, Mesach en Abednego aan. 



Bijbellezing | Daniël 3 : 12-30

Hij gaf opdracht de oven zevenmaal heter op 
te stoken dan men gewoonlijk deed. 20En hij 
beval enkele van de sterkste mannen uit zijn 
leger om Sadrach, Mesach en Abednego te 
knevelen en in de brandende oven te gooien. 
21De mannen werden gekneveld en met 
kleren en al, met jassen, broeken en mutsen, 
in de brandende oven gegooid. 22Omdat het 
bevel van de koning strikt was opgevolgd en 
de oven uitzonderlijk heet was gestookt, 
werden de mannen die Sadrach, Mesach en 
Abednego naar boven brachten



Bijbellezing | Daniël 3 : 12-30

door de uitslaande vlammen gedood. 23De 
drie, Sadrach, Mesach en Abednego, vielen 
gekneveld in de laaiende oven. 24Toen sloeg 
de schrik koning Nebukadnessar om het hart. 
Hij stond haastig op en zei tegen zijn 
raadsheren: ‘Wij hebben toch drie geknevelde 
mannen in het vuur gegooid?’ Zij 
antwoordden: ‘Zeker, majesteit.’ 25Hij 
vervolgde: ‘Maar ik zie vier mannen vrij 
rondlopen in het vuur. Ze zijn ongedeerd en 
de vierde lijkt op een godenzoon!’



Bijbellezing | Daniël 3 : 12-30
26Nebukadnessar liep naar de deur van de 
brandende oven en riep: ‘Sadrach, Mesach
en Abednego, dienaren van de hoogste God, 
kom naar buiten, kom hier!’ Toen kwamen 
Sadrach, Mesach en Abednego uit de 
vlammen naar buiten. 27De satrapen, 
stadhouders, gouverneurs en raadsheren van 
de koning drongen naar voren. Ze bekeken 
de mannen en zagen dat het vuur geen vat 
had gekregen op hun lichaam. Geen haar op 
hun hoofd was verschroeid, hun jassen waren 
nog heel,.



Bijbellezing | Daniël 3 : 12-30

er hing zelfs geen brandlucht om hen heen.
28Nebukadnessar nam het woord. Hij zei: 
‘Geprezen zij de God van Sadrach, Mesach
en Abednego, die zijn engel heeft gezonden 
en zijn dienaren gered. Zij hebben zich op 
hem verlaten, zij hebben het bevel van de 
koning genegeerd en hun lichaam 
prijsgegeven, omdat zij voor geen andere dan 
hun eigen God willen neerknielen of buigen.



Bijbellezing | Daniël 3 : 12-30
29Daarom vaardig ik het bevel uit dat 
eenieder, van welk volk, welke natie of taal 
ook, die zich oneerbiedig uitlaat over de God 
van Sadrach, Mesach en Abednego, in 
stukken wordt gehakt en dat zijn huis in puin 
wordt gelegd, want er is geen god die kan 
redden als deze.’ 30Vervolgens gaf de koning 
Sadrach, Mesach en Abednego een hogere 
positie in de provincie Babel.













2.

Stil mijn ziel wees stil

en dwaal niet af 

dwars door het dal zal Hij je leiden

stil, vertrouw op Hem

en hef je schild 

tegen de pijlen van verleiding



Refrein:

God, U bent mijn God

en ik vertrouw op U

en zal niet wank'len

Vredevorst vernieuw

een vaste geest binnen in mij

die rust in U alleen



3.

Stil mijn ziel wees stil

en laat nooit los

de waarheid die je steeds omarmd heeft

wacht wacht op de Heer

de zwartste nacht 

verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt



Refrein (2x):

God, U bent mijn God

en ik vertrouw op U

en zal niet wank'len

Vredevorst vernieuw

een vaste geest binnen in mij

Ik rust in U alleen



















2.

Maak mij rein voor U. 

Was mijn leven schoon.

Vergeef mijn zonden. Laat mij zijn voor U

zuiver als uw Zoon; Heilig mij.   



Refrein 2x:

Dwars door het vuur 

maakt U mij rein en puur.

Ik strek mij uit, Jezus,

naar meer van uw Geest en uw heiligheid.

Ja, ik besluit, Jezus,

een dienstknecht te zijn van U, 

mijn Meester,

steeds tot uw wil bereid.

















2.

Hij gaat mij voor; ik volg zijn spoor; 

Hij zal leiden. Als ik val, geeft Hij mij kracht 

om weer op te staan. 

Mijn Herder beschermt heel mijn leven 

door het Zijne te geven.

Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn.



Slot (4x):

Al gaat mijn weg door een donker dal;

ik weet dat Hij mij brengen zal 

naar een plaats waar ik 

eeuwig thuis zal zijn.





PsOB 134:3

Dat 's Heeren zegen op u daal’;

zijn gunst uit Sion u bestraal’.

Hij schiep 't heelal, zijn Naam ter eer:

looft, looft dan aller heren Heer’!





Collecten
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Diaconie-Hervormde Gemeente Numansdorp
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Deze QR code brengt u naar de giften pagina in de webshop





HH.460

1.

Hoe wonderlijk mooi 

is uw eeuwige Naam.

Verborgen aanwezig 

deelt U mijn bestaan. 

Waar ik ben, bent U: 

wat een kostbaar geheim. 

Uw naam is Ik ben 

en Ik zal er zijn.



Refrein:

Ik ben die Ik ben is uw eeuwige naam. 

Onnoembaar aanwezig 

deelt U mijn bestaan. 

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:

uw naam is Ik ben, en Ik zal er zijn,

uw naam is Ik ben, en Ik zal er zijn.



2.

Een boog in de wolken 

als teken van trouw,

staat boven mijn leven, 

zegt: Ik ben bij jou!

In tijden van vreugde, 

maar ook van verdriet,

ben ik bij U veilig, 

U die mij ziet.



Refrein:

Ik ben die Ik ben is uw eeuwige naam. 

Onnoembaar aanwezig 

deelt U mijn bestaan. 

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:

uw naam is Ik ben, en Ik zal er zijn,

uw naam is Ik ben, en Ik zal er zijn.



3.

De toekomst is zeker,

ja eindeloos goed.

Als ik eens moet sterven, 

als ik U ontmoet:

dan droogt U mijn tranen, 

U noemt zelfs mijn naam.

U blijft bij mij Jezus, 

laat mij niet gaan.



Refrein:

Ik ben die Ik ben is uw eeuwige naam. 

Onnoembaar aanwezig 

deelt U mijn bestaan. 

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:

uw naam is Ik ben, en Ik zal er zijn,

uw naam is Ik ben, en Ik zal er zijn.



3.

De toekomst is zeker,

ja eindeloos goed.

Als ik eens moet sterven, 

als ik U ontmoet:

dan droogt U mijn tranen, 

U noemt zelfs mijn naam.

U blijft bij mij Jezus, 

laat mij niet gaan.



Refrein:

Ik ben die Ik ben is uw eeuwige naam. 

Onnoembaar aanwezig 

deelt U mijn bestaan. 

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:

uw naam is Ik ben, en Ik zal er zijn,

uw naam is Ik ben, en Ik zal er zijn.




