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● 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





NLB 218:1

Dank U voor deze nieuwe morgen,

Dank U voor elke nieuwe dag.

Dank U dat ik met al mijn zorgen

Bij U komen mag.





Psalm 66: 1

Breek, aarde, uit in jubelzangen,

Gods glorierijke naam ter eer.

Laat van alom Hem lof ontvangen.

Geducht zijn uwe daden, Heer.

Uw tegenstanders, diep gebogen,

aanvaarden veinzend uw beleid.

Heel d' aarde moet uw naam verhogen,

psalmzingen uwe majesteit.





Nieuwtestamentische gebodslezing: 

Efeze 2: 1-10 (NBV)

1 U was dood door de misstappen en zonden

2 waarmee u de weg ging van de god van deze
wereld, de heerser over de machten in de lucht, de
geest die nu werkzaam is in hen die God
ongehoorzaam zijn.

3 Net als zij lieten ook wij allen ons eens beheersen
door onze wereldse begeerten, wij volgden alle
zelfzuchtige verlangens en gedachten die in ons
opkwamen en stonden van nature bloot aan Gods
toorn, net als ieder ander.

4 Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde
die hij voor ons heeft opgevat zo groot is,



Nieuwtestamentische gebodslezing: 

Efeze 2: 1-10 (NBV)

5 heeft hij ons, die dood waren door onze zonden,
samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu
door zijn genade gered.

6 Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt
en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in
Christus Jezus.

7 Zo zal hij, in de eeuwen die komen, laten zien hoe
overweldigend rijk zijn genade is, hoe goed hij voor
ons is door Christus Jezus.

8 Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij
uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een
geschenk van God.



Nieuwtestamentische gebodslezing: 

Efeze 2: 1-10 (NBV)

9 en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan
zich erop laten voorstaan.

10 Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in
Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de
goede daden die God mogelijk heeft gemaakt.





Gezang 442: 1

Jezus, ga ons voor

Deze wereld door,

En U volgend op uw schreden

Gaan wij moedig met U mede.

Leid ons aan uw hand

Naar het vaderland.



Gebed 
om de opening van het Woord





Kindermoment







Schriftlezing

2 Timotheüs 1:1-18 (NBV)

1 Van Paulus, apostel van Christus Jezus door de wil van God,
gezonden om de belofte te verkondigen van het leven in
eenheid met Christus Jezus. 2 Aan Timoteüs, mijn geliefd kind.
Genade, barmhartigheid en vrede van God, de Vader, en van
Christus Jezus, onze Heer! 3 Telkens als ik je in mijn gebeden
noem, elke dag en elke nacht, dank ik God, die ik net als mijn
voorouders met een zuiver geweten dien. 4 Als ik aan je tranen
denk, verlang ik ernaar je terug te zien; dat zal me met vreugde
vervullen. 5 Ik denk vaak aan het oprechte geloof dat je
grootmoeder Loïs en je moeder Eunike hadden en dat-daarvan
ben ik overtuigd-jij nu ook hebt. 6 Daarom spoor ik je aan het
vuur brandend te houden van de gave die God je schonk toen ik
je de handen oplegde. 7 God heeft ons niet een geest van
lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en
bezonnenheid.



Schriftlezing

2 Timotheüs 1:1-18 (NBV)

8 Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen;
schaam je ook niet voor mij, die omwille van hem gevangen zit,
maar deel in het lijden voor het evangelie, met de kracht die
God je geeft. 9 Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een
heilige taak, niet op grond van onze daden, maar omdat hij
daartoe uit genade besloten had. Deze genade was ons al vóór
alle tijden gegeven in Christus Jezus, 10 maar nu is ze bekend
geworden doordat onze redder Christus Jezus is verschenen,
die de dood heeft vernietigd en onvergankelijk leven heeft doen
oplichten door het evangelie. 11 Van dit evangelie ben ik
verkondiger, apostel en leraar; 12 daarom moet ik dit alles
ondergaan. Maar ik schaam mij niet, want ik weet in wie ik mijn
vertrouwen heb gesteld en ben ervan overtuigd dat hij bij
machte is om wat mij is toevertrouwd te bewaren, tot de grote
dag aanbreekt.



Schriftlezing

2 Timotheüs 1:1-18 (NBV)

13 Neem als richtsnoer de heilzame woorden die je van mij hebt
gehoord, houd vast aan het geloof en aan de liefde die in
Christus Jezus zijn. 14 Bewaar door de heilige Geest, die in ons
woont, het goede dat je is toevertrouwd. 15 Zoals je weet heeft
iedereen in Asia zich van mij afgekeerd, ook Fygelus en
Hermogenes. 16 Moge de Heer zich ontfermen over de
huisgenoten van Onesiforus, want hij heeft mij vaak
opgemonterd en zich niet voor mijn gevangenschap
geschaamd. 17 Toen hij in Rome kwam, is hij meteen naar me
op zoek gegaan, en hij heeft me ook gevonden. 18 Moge de
Heer zich op de grote dag over hem ontfermen. En welke
diensten hij in Efeze verleend heeft, weet je zelf het beste.





Hemelhoog 627:1

Abba, Vader, U alleen,

U behoor ik toe.

U alleen doorgrondt mijn hart,

U behoort het toe.

Laat mijn hart steeds vurig zijn, 

U laat nooit alleen.

Abba, Vader, U alleen,

U behoor ik toe.  



Verkondiging

n.a.v. 2 Timotheüs 1:12: 

‘Maar ik schaam mij niet, want ik weet in wie ik mijn 
vertrouwen heb gesteld en ben ervan overtuigd dat 

hij bij machte is om wat mij is toevertrouwd te 
bewaren, tot de grote dag aanbreekt.’

Thema: ‘Ik weet Wie ik geloofd heb.’





Hemelhoog 466: 1 en 2

Vaste Rots van mijn behoud,

als de zonde mij benauwt,

laat mij steunen op uw trouw,

laat mij rusten in uw schauw,

waar het bloed, door U gestort,

mij de bron des levens wordt.



Hemelhoog 466: 1 en 2

Jezus, niet mijn eigen kracht,

niet het werk door mij volbracht,

niet het offer dat ik breng,

niet de tranen die ik pleng,

schoon ik om mijn zonden ween,

kunnen redden, Gij alleen.



Dankgebed en Voorbede





Collecten

“Uitgangs” collecte Diaconie
Hart voor west

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

Collectes College van Kerkrentmeesters
Eredienst en kerkmuziek

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



Hemelhoog 609:1

Machtig God, sterke Rots,

U alleen bent waardig.

Aard' en hemel prijzen U,

glorie voor uw naam.

Prijst de Vader, prijst de Zoon.

Prijst de Geest, die in ons woont.

Prijst de Koning der heerlijkheid.

Prijst Hem tot in eeuwigheid.



Zegen




