
Ochtenddienst
8 november 2020

Dankdag

Voorganger   : Ds. J.H. den Braber

Organist : Matthijs op den Brouw

Medewerking: Kerkband

Hervormde Gemeente Numansdorp



● Bescherm elkaars gezondheid

● Houd 1,5 meter afstand 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 toiletbezoek (bij nood: Voorhof)

● Geen ontmoeting en koffie/thee drinken na

afloop



Muziek Kerkband





Gezang 44: 1 en 3



Gezang 44: 1 en 3



Gezang 44: 1 en 3



Gezang 44: 1 en 3





HH 295: 1 en 2



HH 295: 1 en 2



HH 295: 1 en 2



HH 295: 1 en 2





Wetslezing | 1 Thessalonicenzen 5: 12-24 

(NBV)

Wij vragen u, broeders en zusters, diegenen 

onder u te erkennen die zich op gezag van de 

Heer ervoor inzetten u te leiden en terecht te 

wijzen. U moet hun om hun werk veel liefde en 

respect betonen. Leef in vrede met elkaar. Wij 

sporen u aan, broeders en zusters, iedereen die 

zijn dagelijks werk verwaarloost terecht te 

wijzen, de moedelozen hoop te geven, op te 

komen voor de zwakken, met iedereen geduld 

te hebben. 



Wetslezing | 1 Thessalonicenzen 5: 12-24 

(NBV)

Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad 

vergeldt en streef altijd naar het goede, zowel 

voor elkaar als voor ieder ander. Wees altijd 

verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder 

alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, 

die één bent met Christus Jezus, verlangt. Doof 

de Geest niet uit en veracht de profetieën niet 

die hij u ingeeft. Onderzoek alles, behoud het 

goede en vermijd elk kwaad, in welke vorm het 

zich ook voordoet. 



Wetslezing | 1 Thessalonicenzen 5: 12-24 

(NBV)

Moge de God van de vrede zelf uw leven in alle 

opzichten heiligen, en mogen heel uw geest, ziel 

en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van 

onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is 

trouw en doet zijn belofte gestand.





Who am I?

Who am I, that the lord of all the earth

Wie ben ik, dat de Heer van heel de aarde

Would care to know my name

Zijn best zou doen om mijn naam te kennen?

Would care to feel my hurt?

Zijn best zou doen om mijn pijn te voelen?



Who am I?

Who am I, that the bright and morning star

Wie ben ik, dat de stralende Morgenster

Would choose to light the way

Ervoor zou kiezen om de weg te verlichten

For my ever wandering heart?

Voor mijn altijd-zwervende hart



Who am I?

Not because of who I am

Niet vanwege wie ik ben

But because of what you've done

Maar vanwege wat U hebt gedaan

Not because of what I've done

Niet om wat ik heb gedaan

But because of who you are

Maar om wie U bent



Who am I?

I am a flower quickly fading

Ik ben een bloem die snel verdort

Here today and gone tomorrow

Hier vandaag  en morgen vergaan

A wave tossed in the ocean

Een golf geworpen in de oceaan

A vapor in the wind

Een damp in de wind



Who am I?

Still you hear me when I'm calling

Toch hoort u mij wanneer ik roep

Lord, you catch me when I'm falling

Heer, U vangt mij op wanneer ik val

And you've told me who I am

En U hebt mij verteld wie ik ben:

I am yours

Ik ben van U.



Who am I?

Who am I, that the eyes that see my sin

Wie ben ik, dat de ogen die mijn zonde zien

Would look on me with love

Met liefde naar mij zouden kijken

And watch me rise again?

En mij opnieuw zien opstaan?



Who am I?

Who am I, that the voice that calmed the sea

Wie ben ik, dat de stem die de zee kalmeerde

Would call out through the rain

Zou roepen door de regen

And calm the storm in me?

En de storm in mij zou stillen?



Who am I?

Not because of who I am

Niet vanwege wie ik ben

But because of what you've done

Maar vanwege wat U hebt gedaan

Not because of what I've done

Niet om wat ik heb gedaan

But because of who you are

Maar om wie U bent



Who am I?

I am a flower quickly fading

Ik ben een bloem die snel verdort

Here today and gone tomorrow

Hier vandaag  en morgen vergaan

A wave tossed in the ocean

Een golf geworpen in de oceaan

A vapor in the wind

Een damp in de wind



Who am I?

Still you hear me when I'm calling

Toch hoort u mij wanneer ik roep

Lord, you catch me when I'm falling

Heer, U vangt mij op wanneer ik val

And you've told me who I am

En U hebt mij verteld wie ik ben:

I am yours

Ik ben van U.



Who am I?

Not because of who I am

Niet vanwege wie ik ben

But because of what you've done

Maar vanwege wat U hebt gedaan

Not because of what I've done

Niet om wat ik heb gedaan

But because of who you are

Maar om wie U bent



Who am I?

I am a flower quickly fading

Ik ben een bloem die snel verdort

Here today and gone tomorrow

Hier vandaag  en morgen vergaan

A wave tossed in the ocean

Een golf geworpen in de oceaan

A vapor in the wind

Een damp in de wind



Who am I?

Still you hear me when I'm calling

Toch hoort u mij wanneer ik roep

Lord, you catch me when I'm falling

Heer, U vangt mij op wanneer ik val

And you've told me who I am

En U hebt mij verteld wie ik ben:

I am yours

Ik ben van U.



Stilte om te danken

Gebed



Kindermoment





Kinderlied: Hemelhoog 257



Kinderlied: Hemelhoog 430



3De satrapen, stadhouders, gouverneurs, 
staatsraden, schatbewaarders, rechters, 
magistraten en alle bestuurders van de 
provincies kwamen bijeen om het beeld dat 
koning Nebukadnessar had opgericht in te 
wijden. Ze stelden zich op voor het door 
Nebukadnessar opgerichte beeld. 

4Een heraut riep met luide stem: ‘Volken en 
naties, welke taal u ook spreekt, luister naar 
dit bevel.

Refrein



Kinderlied: Hemelhoog 430



Bijbellezing / Daniël 3

1Op een dag gaf koning Nebukadnessar
opdracht een gouden beeld te maken, zestig 
el hoog en zes el breed, en hij liet het 
opstellen in de provincie Babel, in de vlakte 
van Dura. 2Vervolgens ontbood hij de 
satrapen, stadhouders, gouverneurs, 
staatsraden, schatbewaarders, rechters, 
magistraten en alle bestuurders van de 
provincies; ze moesten de inwijding bijwonen 
van het beeld dat koning Nebukadnessar had 
opgericht. 



3De satrapen, stadhouders, gouverneurs, 
staatsraden, schatbewaarders, rechters, 
magistraten en alle bestuurders van de 
provincies kwamen bijeen om het beeld dat 
koning Nebukadnessar had opgericht in te 
wijden. Ze stelden zich op voor het door 
Nebukadnessar opgerichte beeld. 

4Een heraut riep met luide stem: ‘Volken en 
naties, welke taal u ook spreekt, luister naar 
dit bevel.

Refrein



Bijbellezing | Lukas 17: 11-21 (NBV)

Op weg naar Jeruzalem trok Jezus door het 
grensgebied van Samaria en Galilea. Toen hij 
daar een dorp wilde binnengaan, kwamen hem 
tien mensen tegemoet die aan huidvraat leden; 
ze bleven op een afstand staan. Ze verhieven 
hun stem en riepen: ‘Jezus, meester, heb 
medelijden met ons!’ Toen hij hen zag, zei hij 
tegen hen: ‘Ga u aan de priesters laten zien.’ 
Terwijl ze gingen werden ze gereinigd. Een van 
hen, die zag dat hij genezen was, keerde terug 
en loofde God met luide stem. Hij viel neer aan 
Jezus’ voeten om hem te danken. Het was een 
Samaritaan. 



Bijbellezing | Lukas 17: 11-21 (NBV)

Toen zei Jezus: ‘Zijn er niet tien gereinigd? 
Waar zijn de negen anderen? Wilde niemand 
anders terugkomen om God eer te bewijzen 
dan alleen deze vreemdeling?’ Hij zei tegen de 
Samaritaan: ‘Sta op en ga. Uw geloof heeft u 
gered.’ Toen de farizeeën Jezus vroegen 
wanneer het koninkrijk van God zou komen, 
antwoordde hij hun: ‘De komst van het 
koninkrijk van God laat zich niet aanwijzen, en 
men kan niet zeggen: “Kijk, hier is het!” of: 
“Daar is het!” Maar weet wel: het koninkrijk van 
God ligt binnen uw bereik.’





Psalm 103: 1 en 3



Psalm 103: 1 en 3



Psalm 103: 1 en 3



Psalm 103: 1 en 3



Prediking
n.a.v. Lukas 17: 15 en 16

Dankbaar leven: Hoe doe je dat?





















Hemelhoog 561: 1 en 2 Ik ben zo dankbaar



Hemelhoog 561: 1 en 2







Hemelhoog 561: 1 en 2



Hemelhoog 561: 1 en 2









Stilte om te danken

Voorbede

Onze Vader





Collecten

“Uitgangs” collecte 
Diaconie
GZB: kerk Noord India

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 
College van Kerkrentmeesters
Dankdagcollecte

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



Toekomst vol van hoop (Sela)

In de nacht van strijd en zorgen 

kijken wij naar U omhoog,

biddend om een nieuwe morgen, 

om een toekomst vol van hoop. 



Toekomst vol van hoop (Sela)

Ook al zijn er duizend vragen,    

al begrijpen wij U niet,             

U blijft ons met liefde dragen, 

U die alles overziet. 



Toekomst vol van hoop (Sela)

U geeft een toekomst vol van hoop; 

dat heeft U aan ons beloofd.

Niemand anders, U alleen, 

leidt ons door dit leven heen. 



Toekomst vol van hoop (Sela)

U heeft ons geluk voor ogen. 

Jezus heeft het ons gebracht. 

Mens, als wij, voor ons gebroken

in de allerzwartste nacht. 



Toekomst vol van hoop (Sela)

U geeft een toekomst vol van hoop; 

dat heeft U aan ons beloofd.

Niemand anders, U alleen, 

leidt ons door dit leven heen. 



Toekomst vol van hoop (Sela)

U bent God, de Allerhoogste,

God van onbegrensde macht.

Wij geloven en wij hopen

op het einde van de nacht.



Toekomst vol van hoop (Sela)

U geeft een toekomst vol van hoop; 

dat heeft U aan ons beloofd.

Niemand anders, U alleen, 

leidt ons door dit leven heen. 



Zegen



Orgelspel


