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Welkom en mededelingen



Stil gebed

De gemeente gaat (indien mogelijk) staan



LBgz.442 vers 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.



LBgz.442 vers 2

Valt de weg ons lang,

zijn wij klein en bang,

sterk ons, Heer, om zonder klagen

achter U ons kruis te dragen.

Waar Gij voor ons trad,

is het rechte pad.



Bemoediging en groet

Hierna gaat de gemeente weer zitten



Intro











Leefregel Hebreeën 12: 1 – 13 NBV

1 Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd 

zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we 

steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en 

vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt.

2 Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, 

de grondlegger en voltooier van ons geloof: 

denkend aan de vreugde die voor hem in het 

verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de 

schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats 

aan de rechterzijde van de troon van God. 3 Laat tot 

u doordringen hoe hij standhield toen de zondaars 

zich zo tegen hem verzetten, opdat u niet de moed 

verliest en het opgeeft. 



4 U hebt in uw strijd tegen de zonde uw leven nog 

niet op het spel gezet. 5 Kennelijk bent u de 

bemoediging vergeten die tot u als tot kinderen 

wordt gericht: ‘Mijn zoon, je mag een vermaning van 

de Heer nooit terzijde schuiven en nooit opgeven als 

je door hem terechtgewezen wordt, 6 want de Heer 

berispt wie hij liefheeft, straft elke zoon van wie hij 

houdt.’ 7 Houd vol, het betreft hier immers een 

leerschool, God behandelt u als zijn kinderen. Welk 

kind wordt niet door zijn vader berispt? 8 Maar als u 

die leerschool niet doorloopt zoals alle anderen vóór 

u, dan bent u geen kinderen, maar bastaards. 9 Daar 

komt nog bij dat wij voor onze aardse vaders, door 

wie we werden opgevoed, respect hadden; 



hoeveel te meer zullen we ons dan niet onderwerpen 

aan het gezag van de Vader van alle geesten, en dan 

leven? 10 Onze aardse vaders berispten ons maar 

voor korte tijd en naar eigen goeddunken, maar hij 

berispt ons voor onze eigen bestwil, om ons te laten 

delen in zijn heiligheid. 11 Een vermaning lijkt op het 

moment zelf geen vreugde te brengen, slechts 

verdriet, maar op den duur plukt wie erdoor gevormd 

is er de vruchten van: een leven in vrede en 

gerechtigheid. 12 Hef daarom uw slappe handen op, 

strek uw knikkende knieën, 13 en kies rechte paden, 

zodat een voet die gekneusd is niet verder ontwricht 

raakt, maar juist geneest.”



HH.429 vers 1

Nog voordat je bestond,

kende Hij je naam.

Hij zag je elk moment

en telde elke traan.

Omdat Hij van je hield,

gaf Hij zijn eigen Zoon.

Hij wacht alleen nog maar

totdat je komt.



HH.429 vers 2

En wat je nu ook doet,

zijn liefde blijft bestaan.

Ook niets wat jij ooit deed,

verandert daar iets aan.

Omdat Hij van je houdt,

gaf Hij zijn eigen Zoon.

En nu is alles klaar

wanneer jij komt.



Refrein

Kom tot de Vader,

kom zoals je bent.

Heel je hart, al je pijn

is bij Hem bekend.

De liefde die Hij geeft,

de woorden die Hij spreekt.

Daarmee is alles klaar,

wanneer jij komt.



Stilte, gebed en voorbede



Moment voor de kinderen



HH.506 vers 1

Laat de kind’ren tot Mij komen,

alle alle kind’ren.

Laat de kind’ren tot Mij komen,

niemand mag ze hind’ren.

Want de poorten van mijn rijk

staan voor kind’ren open,

laat ze allen groot en klein

bij Mij binnenlopen.



HH.506 vers 2

Laat de mensen tot Mij komen

over alle wegen.

Laat de mensen tot Mij komen,

houdt ze toch niet tegen!

Want de poorten van mijn rijk

gaan ook voor hen open,

als ze aan een kind gelijk

bij Mij binnenlopen.



Kindernevendienst

De kinderen gaan naar de kindernevendienst



Schriftlezing 

Richteren 16: 21-31 (NBV)   

21 Maar de Filistijnen grepen hem, staken zijn ogen 
uit en voerden hem mee naar Gaza, geboeid met 
bronzen ketenen. In Gaza werd hij in de gevangenis 
gezet, waar hij meel moest malen. 22 Maar zijn 
afgeschoren haar begon meteen weer aan te groeien.

23 ‘Onze god heeft onze vijand Simson aan ons 
uitgeleverd,’ verklaarden de Filistijnse vorsten, en 
daarom hielden ze een groot offerfeest ter ere van 
hun god Dagon. 24 Bij het zien van Simson juichte het 
volk: ‘Geloofd zij onze god, want hij levert aan ons uit

onze vijand, die ons land verwoestte, onze vijand, die 
zo velen van ons doodde.’ 25 Ze waren in een steeds 
vrolijker stemming geraakt, en ten slotte had iemand



Schriftlezing 

Richteren 16: 21-31 (NBV)   

voorgesteld: ‘Laten we Simson erbij halen, dan 
kunnen we lachen.’ Simson werd uit de gevangenis 
gehaald en moest om de feestgangers te vermaken 
tussen de zuilen van de tempel gaan staan. 26 Hij 
vroeg aan de jongen die hem geleidde: ‘Zet me zo 
neer dat ik de zuilen kan aanraken waarop de tempel 
rust, dan kan ik daartegen steunen.’ 27 De tempel was 
vol mensen, onder wie de Filistijnse stadsvorsten, en 
er waren ook nog zo’n drieduizend mannen en 
vrouwen op het dak geklommen om naar Simson te 
kijken en hem uit te jouwen. 28 Maar Simson riep de 
HEER om hulp en bad: ‘HEER, mijn God, denk toch 
aan mij! Geef me alstublieft nog eenmaal genoeg



Schriftlezing 

Richteren 16: 21-31 (NBV)   

kracht, zodat ik me voor minstens één van mijn beide 
ogen op de Filistijnen kan wreken.’ 29 Voorzichtig 
betastte hij de twee middelste steunpilaren van de 
tempel, zette zich met beide handen schrap 30 en riep 
uit: ‘Mijn dood zal de dood zijn van de Filistijnen!’ Toen 
duwde hij uit alle macht. De tempel stortte in en alle 
aanwezigen, ook de stadsvorsten, werden bedolven. 
Zo maakte Simson bij zijn dood meer slachtoffers dan 
tijdens zijn hele leven. 31 Zijn verwanten, zijn hele 
familie van vaderskant, kwamen naar Gaza om zijn 
lichaam op te halen. Ze namen het mee en begroeven 
het tussen Sora en Estaol, in het graf van zijn vader 
Manoach. Twintig jaar lang had hij Israël geleid. 



LBps.31 vers 2

Hoor toch mijn roepen, hoor mijn klagen,

snel mij te hulp, o God,

maak niet uw knecht ten spot.

De vijand dreigt en legt zijn lagen,

wees mij dan, Gij geduchte,

een burcht om in te vluchten.



LBps.31 vers 4

In uwe handen, God almachtig,

beveel ik nu mijn geest.

Mijn hart is onbevreesd.

Ik ben altijd uw trouw indachtig,

mijn God, die als ik schreide

mij troostte en bevrijdde.



LBps.31 vers 5

Ik haat ze, die hun wierook branden

voor leugengoden, Heer:

zij roven U de eer.

Maar ik leg in uw trouwe handen

mijn aangevochten leven.

Gij zult mij nooit begeven.



LBps.31 vers 19

God slaat de trotsen die Hem griefden,

maar steunt met raad en daad

wie zich op Hem verlaat.

Hoopt op den Heer, gij zijn geliefden,

houdt moed, blijft Hem verwachten,

Hij schenkt u nieuwe krachten.



Verkondiging

Richteren 16 vers 28:
Maar Simson riep de HEER om hulp en bad: ‘HEER, mijn God, 
denk toch aan mij! Geef me alstublieft nog eenmaal genoeg 
kracht, zodat ik me voor minstens één van mijn beide ogen 

op de Filistijnen kan wreken.’ 

“Wat kunnen wij van Simson leren?”





NLB.947 vers 1

Wanneer mijn hart vaarwel moet zeggen

en loslaat wat het leven bood,

kom, Geest, uw zegen op mij leggen, 

verzeker mij: Gods trouw blijft groot. 

NLB.947 vers 2

Wanneer mijn hart nu moet aanvaarden

wat mij het lot te dragen geeft,

kom, Christus, kom en wis mijn tranen,

als ik mij aan U overgeef.



NLB.947 vers 3

Wanneer mijn hart, tot U geheven,

het thuis herkent, dat Gij ons biedt,

blijf, Vader, mij met licht omgeven,

en al mijn klagen wordt een lied.



Kindernevendienst

De kinderen komen terug in de dienst



Dankzegging en 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

Collecte dienst
College van Kerkrentmeesters
Instandhouding eredienst

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

Collecte uitgang
Diaconie
World Vsion (zie weekbrief)

Direct na deze dienst zijn 2 
leden van het nazorgteam 
beschikbaar voor u in de 
kerkzaal  voor een 
luisterend oor en/of een 
gebed



HH.460 vers 1

Hoe wonderlijk mooi 

is uw eeuwige Naam.

Verborgen aanwezig 

deelt U mijn bestaan. 

Waar ik ben, bent U: 

wat een kostbaar geheim. 

Uw naam is Ik ben 

en Ik zal er zijn.



Refrein

Ik ben die Ik ben 

is uw eeuwige naam. 

Onnoembaar aanwezig 

deelt U mijn bestaan. 

Hoe adembenemend, 

ontroerend dichtbij:

uw naam is Ik ben, 

en Ik zal er zijn,

uw naam is Ik ben, 

en Ik zal er zijn.



HH.460 vers 4

O Naam aller namen, 

aan U alle eer.

Niets kan mij ooit scheiden 

van Jezus mijn Heer:

Geen dood en geen leven, 

geen moeite of pijn.

Ik zal eeuwig zingen, 

dicht bij U zijn.



Refrein

Ik ben die Ik ben 

is uw eeuwige naam. 

Onnoembaar aanwezig 

deelt U mijn bestaan. 

Hoe adembenemend, 

ontroerend dichtbij:

uw naam is Ik ben, 

en Ik zal er zijn,

uw naam is Ik ben, 

en Ik zal er zijn.
2x



Zegen

met 3x gezongen Amen

Direct na deze dienst zijn 2 leden van het nazorgteam 
beschikbaar voor u in de kerkzaal  

voor een luisterend oor en/of een gebed



Gezegende Zondag

In de dienst welke begint om 18.00 uur 

gaat voor:

Ds. H.J. Franzen uit Pijnacker

Onze diensten zijn te volgen via kerknumansdorp.nl


