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Opwekkingkids 88 Goliath

Wat was dat? Dat was Goliath.

Hij had een grote mond

maar toen viel hij op de grond.

Wat was dat? Dat was Goliath.

Met zijn zwaard en speer

tegen David en zijn Heer.



O, o, Goliath, jammer, pech gehad.

Tjongejonge wat een reus.

Hij lijkt wel sterk maar niet heus.

Wat was dat? Dat was Goliath.

Zijn taaltje was gemeen

maar toen viel hij door een steen.

Wat was dat? Dat was Goliath.

Z'n kracht was toch beperkt.

Dat heeft iedereen gemerkt.



O, o, Goliath, niet goed ingeschat,

God en David uitgedaagd.

Laatste actie niet geslaagd! 

Wat was dat? Dat was Goliath.

Veel te stoer gepraat

maar nu is het veel te laat.

Wat was dat? Dat was Goliath.

Hij vroeg er zelf om.

O wat was hij trots en dom.



Hemelhoog 80 Daniël

Daniël, Daniël,

vertrouw op God, Hij hoort je wel.

Daniël, Daniël,

vertrouw op God, Hij hoort je wel.

Als je in de kuil van de leeuwen ligt

snoert Hij de muil van de leeuwen dicht.

Al zien ze geel en groen,

ze kunnen je niks doen.



Daniël, Daniël,

vertrouw op God, Hij hoort je wel.

Daniël, Daniël,

vertrouw op God, Hij hoort je wel.

Hoor je ze grommen, ze kijken zo woest.

Hun tanden zijn al jaren niet gepoetst.

Ze lusten je wel rauw,

maar God belooft je trouw.



Daniël, Daniël,

vertrouw op God, Hij hoort je wel.

Daniël, Daniël,

vertrouw op God, Hij hoort je wel.

Soms wordt er vreselijk op me geknord.

Dan lijkt het of ik opgegeten wordt.

Zit ik in het nauw,

dan denk ik weer aan jou.



Daniël, Daniël,

vertrouw op God, Hij hoort je wel.

Daniël, Daniël,

vertrouw op God, Hij hoo-oort je wel.



Hemelhoog 372 Bouw je huis

Bouw je huis

niet op zand.

Hé, gebruik toch je verstand!

Want een storm

of orkaan

zal je huis niet laten staan.



Jezus zegt:   luister goed

en volg Mij    in wat je doet.

Heooo, hou je vast,

het waait sterk dus opgepast.

Doe wat Jezus zegt;

dan kom je goed terecht.

Heooo, hou je vast,

het waait sterk dus opgepast.

Doe wat Jezus zegt;

dan kom je goed terecht.



Bouw je huis;     aan het werk!

Een fundering    maakt het sterk.

Met beton           in de grond

vliegt je huis niet in het rond.

Als een Rots

is de Heer.

Leef voor Hem,

meer en meer.



Heooo, hou je vast,

het waait sterk dus opgepast.

Doe wat Jezus zegt;

dan kom je goed terecht.

Heooo, hou je vast,

het waait sterk dus opgepast.

Doe wat Jezus zegt;

dan kom je goed terecht.



Heooo, hou je vast,

het waait sterk dus opgepast.

Doe wat Jezus zegt;

dan kom je goed terecht.

Heooo, hou je vast,

het waait sterk dus opgepast.

Doe wat Jezus zegt;

dan kom je goed terecht.



Medley

Ben je groot of ben je klein 

of ergens tussenin: God houdt van jou. 

Ben je dik of ben je dun 

of ben je blank of bruin: God houdt van jou.

Hij kent je als je blij bent, 

Hij kent je als je baalt.

Hij kent je als je droevig bent, 

Hij kent je als je straalt. 



Het geeft niet of je knap bent,

het geeft niet wat je doet: 

God houdt van jou, Hij is vol liefde.

God houdt van... Ho! Stop! Sta eens even 
stil, 

waar wou je heen gaan of maakt dat geen 
verschil?



Ho! Stop! Ga er niet vandoor. 

Je bent er toch niet zomaar, je leeft ergens 
voor... 

Wij danken U, halleluja.

Wij danken U, halleluja.

Wij danken U voor wie U bent, o Heer. 



Wij danken U, halleluja.

Wij danken U, halleluja.

Wij danken U voor wie U bent...

Door de kracht, door de kracht van de 
Heilige Geest,

door de kracht, door de kracht van de God 
die geneest,

die er is, die zal zijn en die is geweest 

vieren we feest met elkaar.



We zingen 'halleluja' en prijzen de Heer. 

We zingen 'halleluja' en prijzen de Heer. 

We zingen 'halleluja' en prijzen de Heer. 

Hij is het waard... Hij is vol liefde: 

God houdt van jou!



Welkom en mededelingen



Stil gebed

De gemeente gaat (indien mogelijk) staan



Hemelhoog 679
(zo mogelijk staand)

Heer, uw licht en uw liefde schijnen,

waar U bent zal de nacht verdwijnen.

Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.

Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.

Schijn in mij, schijn door mij!



Hemelhoog 679
(zo mogelijk staand)

Refrein:

Kom, Jezus, kom, 

vul dit land met uw heerlijkheid.

Kom heil’ge Geest, stort op ons uw vuur.

Zend uw rivier, 

laat uw heil heel de aard’ vervullen.

Spreek, Heer, uw woord 

dat het licht overwint.



Hemelhoog 679
(zo mogelijk staand)

Heer, ‘k wil komen in uw nabijheid.

Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.

Door het bloed mag ik U toebehoren.

Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.

Schijn in mij, schijn door mij.



Hemelhoog 679
(zo mogelijk staand)

Refrein:

Kom, Jezus, kom, 

vul dit land met uw heerlijkheid.

Kom heil’ge Geest, stort op ons uw vuur.

Zend uw rivier, 

laat uw heil heel de aard’ vervullen.

Spreek, Heer, uw woord 

dat het licht overwint.



Hemelhoog 679
(zo mogelijk staand)

Staan wij oog in oog met U, Heer,

daalt uw stralende licht op ons neer,

zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven,

U volmaakt wie volkomen zich geven.

Schijn in mij, schijn door mij!



Hemelhoog 679
(zo mogelijk staand)

Refrein:

Kom, Jezus, kom, 

vul dit land met uw heerlijkheid.

Kom heil’ge Geest, stort op ons uw vuur.

Zend uw rivier, 

laat uw heil heel de aard’ vervullen.

Spreek, Heer, uw woord 

dat het licht overwint.



Bemoediging en groet

Hierna gaat de gemeente weer zitten



Intro



Hemelhoog 383

Maak mij rein voor U 

als gelouterd goud, en zuiver zilver. 

Laat mij zijn voor U

als gelouterd goud, puur goud.



Hemelhoog 383

Refrein:

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.



Hemelhoog 383

Maak mij rein voor U. 

Was mijn leven schoon.

Vergeef mijn zonden. 

Laat mij zijn voor U

zuiver als uw Zoon Heilig mij. 



Hemelhoog 383

Refrein:

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.

Steeds tot uw wil bereid.



Leefregel: 

10 geboden in gewone taal



Psalm 139 : 2 en 8

Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:

wie weet mijn wegen zoals Gij?

Gij kent mijn leven woord voor woord,

Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.

Ja overal, op al mijn wegen

en altijd weer komt Gij mij tegen.



Psalm 139 : 2 en 8

Ik loof U die mijn schepper zijt,

die met uw liefde mij geleidt,

Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd,

in 't diepst der aarde opgebouwd.

Niets blijft er voor uw oog verborgen.

Ja, Gij omringt mij met uw zorgen.



Uitnodiging Believe-it! 

door Edwin



Gebed en voorbeden 



Kindernevendienst



Hemelhoog 617-a

De zon komt op, maakt de morgen wakker;

mijn dag begint met een lied voor U.

Heer, wat er ook gebeurt

en wat mij mag overkomen,

laat mij nog zingen als de avond valt.

Refrein:

Loof de Heer, o mijn ziel.  O mijn ziel, 

prijs nu zijn heilige Naam.

Met meer passie dan ooit;  o mijn ziel, 

verheerlijk zijn heilige Naam.



Hemelhoog 617-a

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.

Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.

Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;

tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
Refrein:

Loof de Heer, o mijn ziel.  O mijn ziel, 

prijs nu zijn heilige Naam.

Met meer passie dan ooit;  o mijn ziel, 

verheerlijk zijn heilige Naam.



Hemelhoog 617-a

En op die dag, als mijn kracht vermindert,

mijn adem stokt en mijn einde komt,

zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;

tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

Refrein:

Loof de Heer, o mijn ziel.  O mijn ziel, 

prijs nu zijn heilige Naam.

Met meer passie dan ooit;  o mijn ziel, 

verheerlijk zijn heilige Naam.

Verheerlijk zijn heilige Naam.



Kindermoment

Kinderen uit groep 1 t/m 4 

gaan naar de Kindernevendienst



Bijbellezing door Felice
Lukas 1 : 30 – 38 (NBV)

30Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, 
Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. 
31Luister, je zult zwanger worden en een zoon 
baren, en je moet hem Jezus noemen. 32Hij zal 
een groot man worden en Zoon van de 
Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, 
zal hem de troon van zijn vader David geven. 
33Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het 
volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal 
geen einde komen.’ 34Maria vroeg aan de engel: 
‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit 
gemeenschap met een man gehad.’



Bijbellezing door Felice
Lukas 1 : 30 – 38 (NBV)

35De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal 
over je komen en de kracht van de Allerhoogste 
zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal 
het kind dat geboren wordt, heilig worden 
genoemd en Zoon van God. 36Luister, ook je 
familielid Elisabet is zwanger van een zoon, 
ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield 
men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand 
van haar zwangerschap, 37want voor God is niets 
onmogelijk.’ 38Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: 
laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ 
Daarna liet de engel haar weer alleen.



Bijbellezing door Boas
1 Samuel 17 : 41 – 50 (NBV)

41Met zware stappen kwam de Filistijn op David 
af, voorafgegaan door zijn schildknecht. 42Hij 
nam David, een knappe jongen met rossig haar, 
geringschattend op 43en zei: ‘Ben ik soms een 
hond, dat je met een stok op me afkomt?’ En hij 
vervloekte David in de naam van zijn goden. 
44‘Kom maar op,’ zei hij, ‘dan maak ik jou tot aas 
voor de gieren en de hyena’s.’ 45‘Jij daagt me uit 
met je zwaard en je lans en je kromzwaard,’ 
antwoordde David, ‘maar ik daag jou uit in de 
naam van de HEER van de hemelse machten,



Bijbellezing door Boas
1 Samuel 17 : 41 – 50 (NBV)

de God van de gelederen van Israël, die jij hebt 
beschimpt. 46Maar vandaag zal de HEER je aan 
mij uitleveren: ik zal je verslaan en je hoofd 
afhouwen, en ik zal de lijken van de Filistijnen 
aan de aasgieren en de hyena’s ten prooi geven, 
zodat de hele wereld weet dat Israël een God 
heeft. 47Dan zal iedereen hier beseffen dat de 
HEER geen zwaard of lans nodig heeft om te 
overwinnen, want hij is degene die de uitslag van 
de strijd bepaalt en hij zal jullie aan ons 
uitleveren.’



Bijbellezing door Boas
1 Samuel 17 : 41 – 50 (NBV)

48Toen kwam de Filistijn op David af en wilde tot 
de aanval overgaan, maar David was hem te 
snel af. Hij rende hem tegemoet, 49stak zijn hand 
in zijn tas en haalde er een steen uit, slingerde 
die weg en trof de Filistijn zo hard tegen het 
voorhoofd dat de steen naar binnen drong en de 
Filistijn voorover stortte. 50Zo overwon David de 
Filistijn met een slinger en een steen; hij trof hem 
dodelijk zonder dat hij daar een zwaard bij nodig 
had.



Psalm 17 : 3 en 5

Gij hulp van wie wordt overmand,

hoe wonderbaar kunt Gij bevrijden!

Hoe zegent Gij die U verbeiden,

die schuilen bij uw rechterhand.

Behoed mij dan, laat mij niet vrezen,

behoed de appel van uw oog;

breid uit uw vleugels van omhoog

en laat mij zo geborgen wezen.



Psalm 17 : 3 en 5

Gelijk een roofdier hurkt hij neer,

een leeuw, zie hem zijn klauwen scherpen.

Sta op om hem terug te werpen,

bedwing Gij zelf mijn vijand, Heer.

Sla met uw zwaard de goddelozen,

doe mij ontkomen aan hun macht

en breek met eigen hand de kracht

van hen die werelds heil verkozen.



Prediking:

Bijbelhelden van jongeren



God van Licht

In mijn twijfels, mijn verdriet

In mijn falen ontbreekt U niet

In Uw liefde reist U mee

U bent de rust als het stormt op zee

U bent de rust als het stormt op zee



God van Licht

In mijn onrust neemt U mijn hand

In mijn vragen houdt Uw Woord stand

In uw liefde reist U mee

U bent de rust als het stormt op zee

U bent de rust als het stormt op zee



God van Licht

God van licht, wees mijn gids

Leid mij door het donker

Ik vertrouw op U

God van licht, wees mijn gids

Leid mij door het donker

Veilig naar de kust

Waar U woont (4x)



God van Licht

Storm en golven vrees ik niet

In de morgen zing ik mijn lied

In Uw liefde reist U mee

U bent de rust als het stormt op zee

U bent de rust als het stormt op zee



God van Licht

God van licht, wees mijn gids

Leid mij door het donker

Ik vertrouw op U

God van licht, wees mijn gids

Leid mij door het donker

Veilig naar de kust

Waar U woont (4x)



God van Licht

U schijnt feller, dan de sterren

Heer, U leidt ons door de storm

U schijnt feller, dan de sterren

Heer, U leidt ons door de storm

U schijnt feller, dan de sterren

Heer, U leidt ons door de storm

U schijnt feller, dan de sterren

Heer, U leidt ons door de storm



God van Licht

God van licht, wees mijn gids

Leid mij door het donker

Ik vertrouw op U

God van licht, wees mijn gids

Leid mij door het donker

Veilig naar de kust



God van Licht

God van licht, wees mijn gids

Leid mij door het donker

Ik vertrouw op U

God van licht, wees mijn gids

Leid mij door het donker

Veilig naar de kust

Waar U woont (4x)



Kindernevendienst

De kinderen komen terug in de kerk



Overstapmoment door Meta



You Say (L. Daigle)

I keep fighting voices in my mind that say 
I’m not enough

Every single lie that tells me I will never 
measure up

Am I more than just the sum of every high 
and every low?

Remind me once again just who I am, 
because I need to know (ooh oh)



You Say (L. Daigle)

You say I am loved when I can’t feel a thing

You say I am strong when I think I am weak

You say I am held when I am falling short

When I don’t belong, oh You say I am Yours

And I believe, oh I believe

What You say of me

I believe



You Say (L. Daigle)

The only thing that matters now is 
everything You think of me

In You I find my worth, in You I find my 
identity, (ooh oh)



You Say (L. Daigle)

You say I am loved when I can’t feel a thing

You say I am strong when I think I am weak

You say I am held when I am falling short

When I don’t belong, oh You say I am Yours

And I believe, oh I believe

What You say of me

I believe



You Say (L. Daigle)

Taking all I have and now I'm laying it at 
Your feet

You have every failure God, and You'll have 
every victory, (ooh oh)

You say I am loved when I can’t feel a thing

You say I am strong when I think I am weak

You say I am held when I am falling short

When I don’t belong, oh You say I am Yours



You Say (L. Daigle)

And I believe (I), oh I believe (I)

What You say of me (I)

I believe

Oh I believe (I), yes I believe (I)

What You say of me (I)

Oh I believe (oh)



Danken en 

gezamenlijk Onze Vader



Collecten

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

Kerk:
Kerkdienst gemist / livestream

Diaconie:
India (zie weekbrief)

Extra:
Onderhoud gebouwen

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



Gezang 429 : 1 en 3

Wie maar de goede God laat zorgen

en op Hem hoopt in 't bangst gevaar,

is bij Hem veilig en geborgen,

die redt Hij godlijk, wonderbaar:

wie op de hoge God vertrouwt,

heeft zeker op geen zand gebouwd.



Gezang 429 : 1 en 3

Treed vrolijk voort op 's Heren wegen,

neem zijn gebod getrouw in acht.

't Wordt eindlijk alles u ten zegen,

wanneer gij daarop biddend wacht.

En wie gelovig op Hem ziet,

weet zeker, Hij verlaat ons niet.



Zegen

met gezongen Amen

Direct na deze dienst zijn 2 leden van het nazorgteam 
beschikbaar,  voorin de kerkzaal  

voor een luisterend oor en/of een gebed



Gezegende Zondag

In de dienst welke begint om 18.00 uur 

gaat voor:

Ds. F.J. van Harten - Scheveningen

Onze diensten zijn te volgen via kerknumansdorp.nl


