
Ochtenddienst

25 april 2021

Voorganger : Ds. J.H. den Braber

Organist : Danny Spaans

Medewerking : Kerkband 

Zang : Kim (Band) en Gerdine (Orgel)

Hervormde Gemeente Numansdorp



Mededelingen



Stil gebed



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



Bemoediging en groet



Intro



Gebed van 
verootmoediging



Psalm 46 : 1 en 3



Psalm 46 : 1 en 3



Psalm 46 : 1 en 3



Psalm 46 : 1 en 3



Leefregel 

Kolossenzen 3 : 1 – 4 en 12 - 15 (NBV)

1Als u nu met Christus uit de dood bent 
opgewekt, streef dan naar wat boven is, 
waar Christus zit aan de rechterhand van 
God. 2Richt u op wat boven is, niet op wat 
op aarde is. 3U bent immers gestorven, en 
uw leven ligt met Christus verborgen in God. 
4En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, 
zult ook u, samen met hem, in luister 
verschijnen.



Leefregel 

Kolossenzen 3 : 1 – 4 en 12 - 15 (NBV)

12Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn 
heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich 
kleden in innig medeleven, in goedheid, 
bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. 
13Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand 
een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u 
vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. 14En 
bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u 
tot een volmaakte eenheid maakt. 15Laat in uw 
hart de vrede van Christus heersen, want 
daartoe bent u geroepen als de leden van één 
lichaam. Wees ook dankbaar.



Psalm 133 : 1 en 3



Psalm 133 : 1 en 3



Psalm 133 : 1 en 3



Stilte en Gebed



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. 

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. 

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 bent God, de Allerhoogste,

God van onbegrensde macht.

Wij geloven en wij hopen

op het einde van de nacht.



Moment voor de kinderen



Kinderlied HH.207 – Weet je dat de lente komt



Kinderlied HH.207 – Weet je dat de lente komt



Kinderlied HH.207 – Weet je dat de lente komt



Kinderlied HH.207 – Weet je dat de lente komt



Kinderlied HH.207 – Weet je dat de lente komt



Kinderlied HH.207 – Weet je dat de lente komt



Bijbellezing Romeinen 8 : 31 – 39 (NBV)

31Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als 
God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? 

32Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, 
maar hem omwille van ons allen heeft 
prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? 
33Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God 
zelf spreekt hen vrij. 34Wie zal hen veroordelen? 
Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is 
opgewekt en aan de rechterhand van God zit, 
pleit voor ons. 

35Wat zal ons scheiden van de liefde van 
Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, 
honger of armoede, gevaar of het zwaard? 



Bijbellezing Romeinen 8 : 31 – 39 (NBV)

36Er staat geschreven: ‘Om u worden wij dag 
na dag gedood en afgevoerd als schapen voor 
de slacht.’ 

37Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk 
dankzij hem die ons heeft liefgehad. 

38Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, 
engelen noch machten noch krachten, heden 
noch toekomst, 

39hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de 
schepping is, ons zal kunnen scheiden van de 
liefde van God, die hij ons gegeven heeft in 
Christus Jezus, onze Heer.





















Prediking

n.a.v. Romeinen 8 : 35 - 39

LEVEN UIT DE OPSTANDING



Gods liefde die vrijkomt door Jezus’ opstanding

max

nul

min



Ons gevoel
max

nul

min



Gods liefde voor ons 

Ons gevoel

Ons 
geloof

Opstandingsloos leven



Gods liefde voor ons 

Ons gevoel

Ons geloof

LEREN LEVEN UIT DE OPSTANDING



Gods liefde voor ons 

Ons gevoel

Ons geloof

LEVEN UIT DE OPSTANDING







Opw.347 vers 1

Ik geloof in God de Vader,

Schepper, die de schepping draagt;

in zijn zoon, in Christus Jezus,

die, geboren uit een maagd,

aan het kruis de wereld redde,

onze zonden op zich nam;

Opgestaan en opgevaren,

troont Hij aan God’s rechterhand.



Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer,

Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer, 

Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer, 

Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer, 

Naam aller namen,

Naam aller namen.



Opw.347 vers 2

Ik geloof in God de Trooster,

gaven van de heil’ge Geest,

die Gods woord aan ons bevestigt:

’Gaat en predikt en geneest.’

Als Hij komt met macht en luister,

zal de mensheid voor Hem staan.

Dan zal elke knie zich buigen,

elke tong belijdt zijn Naam:



Jezus, U bent Heer, U bent Heer,

Jezus, U bent Heer, U bent Heer,

Jezus, U bent Heer, U bent Heer,

Jezus, U bent Heer, U bent Heer,

Naam aller namen,

Naam aller namen,

Naam aller namen.



Voorbede

Danken 

Onze Vader



Collecten
1e Collecte 
College van Kerkrentmeesters
Catechese en educatie

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

2e Collecte 
Diaconie
Zending

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



LBGz 466 : 1 en 3



LBGz 466 : 1 en 3



LBGz 466 : 1 en 3



LBGz 466 : 1 en 3



Zegen



Collecten
1e Collecte 
College van Kerkrentmeesters
Catechese en educatie

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

2e Collecte 
Diaconie
Zending

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


