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We hopen dat u zich ook in deze tijd van harte welkom

voelt in onze kerk

Samen houden we ons aan de volgende regels:

- 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’

- Geen ontmoeting en koffie/thee drinken 

na afloop



Mededelingen



Stil gebed



LBgz 177:1



LBgz 177:2



Bemoediging en groet



Intro



HH.471: Lied van verootmoediging en genade



HH.471: Lied van verootmoediging en genade

(2x) 



HH.471: Lied van verootmoediging en genade

(2x) 



HH.471: Lied van verootmoediging en genade



HH.471: Lied van verootmoediging en genade

(3x) 



Leefregel 

Deuteronomium 5: 33 - 6:9 (NBV)

33 Volg steeds de weg die hij u heeft gewezen, 
dan zult u in leven blijven en er wél bij varen en 
lang mogen wonen in het land dat u in bezit 
krijgt.
1 Dit zijn de geboden, wetten en regels die ik u 
in opdracht van de HEER, uw God, moet leren 
en die u moet naleven in het land aan de 
overkant, dat u in bezit zult nemen. 2 U moet 
voor de HEER, uw God, ontzag tonen door u te 
houden aan zijn wetten en geboden, zoals ik die 
nu aan u geef;



Leefregel 

Deuteronomium 5: 33 - 6:9 (NBV)

dat geldt voor u, zolang u leeft, en voor uw 
kinderen en uw kleinkinderen. Dan zult u met 
een lang leven gezegend worden. 3 Luister dus, 
Israël, en neem ze nauwlettend in acht. Dan zal 
het u goed gaan in het land dat overvloeit van 
melk en honing, en zult u sterk in aantal 
toenemen, zoals de HEER, de God van uw 
voorouders, u heeft toegezegd. 4 Luister, Israël: 
de HEER, onze God, de HEER is de enige!       
5 Heb daarom de HEER, uw God, lief met hart 
en ziel en met inzet van al uw krachten. 



Leefregel 

Deuteronomium 5: 33 - 6:9 (NBV)

6 Houd de geboden die ik u vandaag opleg 
steeds in gedachten.  7 Prent ze uw kinderen in 
en spreek er steeds over, thuis en onderweg, 
als u naar bed gaat en als u opstaat. 8 Draag ze 
als een teken om uw arm en als een band op 
uw voorhoofd.  9 Schrijf ze op de deurposten 
van uw huis en op de poorten van de stad.



Gebed



Moment voor de kinderen



Kinderlied HH.205: 1



Kinderlied HH.205



Kinderlied HH.205



Kinderlied HH.205: 2



Kinderlied HH.205



Kinderlied HH.205



Kinderlied HH.205: 3



Kinderlied HH.205



Kinderlied HH.205



Bijbellezing Lukas 23: 32 – 49 (NBV)

32 Samen met Jezus werden nog twee anderen, 
beiden misdadigers, weggeleid om 
terechtgesteld te worden. 33 Aangekomen bij de 
plek die de Schedelplaats heet, werd hij 
gekruisigd, samen met de twee misdadigers, de 
een rechts van hem, de ander links. 34 Jezus zei: 
‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze 
doen.’ De soldaten verdeelden zijn kleren onder 
elkaar door erom te dobbelen.  35 Het volk stond 
toe te kijken. De leiders hoonden hem en 
zeiden:



Bijbellezing Lukas 23: 32 – 49 (NBV)

‘Anderen heeft hij gered; laat hij nu zichzelf 
redden als hij de messias van God is, zijn 
uitverkorene!’ 36 Ook de soldaten dreven de spot 
met hem, ze gingen voor hem staan en boden 
hem zure wijn aan,  37 terwijl ze zeiden: ‘Als je 
de koning van de Joden bent, red jezelf dan!’ 
38 Boven hem was een opschrift aangebracht: 
‘Dit is de koning van de Joden’.  39 Een van de 
gekruisigde misdadigers zei spottend tegen 
hem: ‘Jij bent toch de messias? Red jezelf dan 
en ons erbij!’ 



Bijbellezing Lukas 23: 32 – 49 (NBV)

40 Maar de ander wees hem terecht met de 
woorden: ‘Heb jij dan zelfs geen ontzag voor 
God nu je dezelfde straf ondergaat?  41 Wij 
hebben onze straf verdiend en worden beloond 
naar onze daden. Maar die man heeft niets 
onwettigs gedaan.’ 42 En hij zei: ‘Jezus, denk 
aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt.’          
43 Jezus antwoordde: ‘Ik verzeker je: nog 
vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.’        
44-45 Rond het middaguur werd het donker in het 
hele land doordat de zon verduisterde. 
De duisternis hield drie uur aan. 



Bijbellezing Lukas 23: 32 – 49 (NBV)

Toen scheurde het voorhangsel van de tempel 
doormidden. 46 En Jezus riep met luide stem: 
‘Vader, in uw handen leg ik mijn geest.’ Toen hij 
dat gezegd had, blies hij de laatste adem uit.     
47 De centurio zag wat er gebeurd was en loofde 
God met de woorden: ‘Werkelijk, deze mens 
was een rechtvaardige!’ 48 De mensen die voor 
het schouwspel samengekomen waren en de 
gebeurtenissen hadden gadegeslagen, keerden 
terug naar huis, terwijl ze zich op de borst 
sloegen.



Bijbellezing Lukas 23: 32 – 49 (NBV)

49 Alle mensen die Jezus gekend hadden waren 
op een afstand blijven staan, ook de vrouwen 
die hem vanuit Galilea gevolgd waren en alles 
hadden zien gebeuren.



LBps 118:8



LBps 118:8



LBps 118:9



LBps 118:9



Prediking

n.a.v. Lukas 23: 33a

Aangekomen bij de plek die de Schedelplaats heet, 
werd hij gekruisigd.

De rol van mensen, satan, 

Jezus, God en de Heilige Geest 

in de kruisiging





HH 561: Ik ben zo dankbaar



HH 561: Ik ben zo dankbaar



HH 561: Ik ben zo dankbaar



HH 561: Ik ben zo dankbaar



HH 561: Ik ben zo dankbaar



HH 561: Ik ben zo dankbaar



HH 561: Ik ben zo dankbaar



HH 561: Ik ben zo dankbaar



HH 561: Ik ben zo dankbaar



HH 561: Ik ben zo dankbaar



Stilte 

Danken 

Voorbede 

Onze Vader



Collecten
1e Collecte 
College van Kerkrentmeesters
Instandhouding erediensten

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

2e Collecte 
Diaconie
Kerk in actie: 40-dagen tijd

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



Verwacht 
van ‘Insalvation’

Hier ben ik en wacht op U, mijn God

Meer dan wachters in de nacht

blijf ik wachten, blijf ik uitzien

naar de nieuwe dag



Verwacht 
van ‘Insalvation’

U neemt tijd voor alles wat U doet

want wat U doet is goed

God, ik smeek U elke dag en nacht

Hoor mij als ik roep



Verwacht 
van ‘Insalvation’

Mijn ziel, verwacht!   

Houd moed, wees sterk 

Mijn ziel, verwacht!   

Houd moed, wees sterk 

en blijf wachten op de Heer



Verwacht 
van ‘Insalvation’

U neemt tijd voor alles wat U doet

want wat U doet is goed

God, ik smeek U elke dag en nacht

Hoor mij als ik roep



Verwacht 
van ‘Insalvation’

Mijn ziel, verwacht!   

Houd moed, wees sterk 

Mijn ziel, verwacht!   

Houd moed, wees sterk 

en blijf wachten op de Heer



Verwacht 
van ‘Insalvation’

U bent bij mij in het wachten

ook wanneer ik U niet zie

Aan het eind van al mijn krachten

weet ik: U verlaat mij niet

Wilt U mij Uw liefde tonen?

Vol geduld wacht ik op U

Uw gedachten reiken hoger

leid mij op de weg naar U



Verwacht 
van ‘Insalvation’

Mijn ziel, verwacht!   

Houd moed, wees sterk 

Mijn ziel, verwacht!   

Houd moed, wees sterk 

en blijf wachten op de Heer



Verwacht 
van ‘Insalvation’

Mijn ziel vindt rust in U alleen

Ik wacht in stilte op U, God



Zegen



Collecten
1e Collecte 
College van Kerkrentmeesters
Instandhouding erediensten

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

2e Collecte 
Diaconie
Kerk in actie: 40-dagen tijd

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



Orgelspel


