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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





Welkom en mededelingen

Stil gebed



Psalm 42 : 1 en 3 (OB)

't Hijgend hert, der jacht ontkomen,

schreeuwt niet sterker naar ’t genot

van de frisse waterstromen,

dan mijn ziel verlangt naar God.

Ja, mijn ziel dorst naar de Heer;

God des levens, ach wanneer

Zal ik naad’ren voor uw ogen,

In uw huis uw naam verhogen?



Psalm 42 : 1 en 3 (OB)

O mijn ziel, wat buigt g’u neder?

Waartoe zijt g’in mij ontrust?

voed het oud vertrouwen weder;

zoek in 's Hoogsten lof uw lust;

want Gods goedheid zal uw druk

eens verwiss’len in geluk.

Hoop op God, sla 't oog naar boven;

want ik zal zijn Naam nog loven.



Bemoediging en groet



Gebed 
en voorbede



Geloofsbelijdenis (Staand)

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 

Schepper van hemel en aarde.

En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze 
Heere;

Die ontvangen is van de Heilige Geest, 

geboren uit de maagd Maria;

Die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is 
gekruisigd, 

gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; 

op de derde dag weer opgestaan uit de doden;

opgevaren naar de hemel, 



Geloofsbelijdenis (Staand)

Die zit aan de  rechterhand van God, de 
almachtige Vader;

vanwaar Hij komen zal om te oordelen de 
levenden en de doden.

Ik geloof in de Heilige Geest.

Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, 

de gemeenschap van de heiligen; vergeving van 
de zonden; wederopstanding van het lichaam; 
en een eeuwig leven.

Amen





HH 629 : 1 en 2

Heer ik kom tot U, 

neem mij hart, verander mij.

Als ik U ontmoet vind ik rust bij U.

Want, Heer ik heb ontdekt 

dat, als ik aan uw voeten ben, 

trots en twijfel wijken

voor de kracht van uw liefde.



HH 629 : 1 en 2

Refrein:

Houd mij vast, laat uw liefde stromen.

Houd mij vast, heel dicht bij uw hart.

ik voel uw kracht en stijg op als een arend.

Dan zweef ik op de wind, gedragen door 

uw Geest en de kracht van uw liefde.



HH 629 : 1 en 2

Heer kom dichterbij,

dan kan ik uw schoonheid zien

en uw liefde voelen, diep in mij.

en Heer leer mij uw wil 

zodat ik U steeds dienen kan 

en elke dag mag leven

door de kracht van uw liefde.



HH 629 : 1 en 2

Refrein:

Houd mij vast, laat uw liefde stromen.

Houd mij vast, heel dicht bij uw hart.

ik voel uw kracht en stijg op als een arend.

Dan zweef ik op de wind, gedragen door 

uw Geest en de kracht van uw liefde.





Kindermoment





Kinderlied - HH 360

Refrein:

Onder, boven, voor en achter,

God is altijd bij mij.

Onder, boven, voor en achter,

God is om mij heen.

Onder, boven, voor en achter,

God is altijd bij mij.

Onder, boven, voor en achter,

God is om mij heen.



Kinderlied - HH 360

Al vlieg ik met het vliegtuig 

naar een heel ver land 

of vaar ik naar een eiland 

met een prachtig strand.

Al loop ik naar de buurvrouw 

aan de overkant;

ik ben nooit in mijn eentje,

want...



Kinderlied - HH 360

Refrein:

Onder, boven, voor en achter,

God is altijd bij mij.

Onder, boven, voor en achter,

God is om mij heen.

Onder, boven, voor en achter,

God is altijd bij mij.

Onder, boven, voor en achter,

God is om mij heen.



Kinderlied - HH 360

Al ga ik naar mijn oma 

met de trein en bus

of speel ik op het schoolplein 

met mijn broer en zus.

Al loop ik voor mijn moeder 

naar de brievenbus;

God is altijd bij mij,

dus...



Kinderlied - HH 360

Refrein:

Onder, boven, voor en achter,

God is altijd bij mij.

Onder, boven, voor en achter,

God is om mij heen.

Onder, boven, voor en achter,

God is altijd bij mij.

Onder, boven, voor en achter,

God is om mij heen.





Bijbellezing : Genesis 18 : 16 – 33 (HSV)

16Toen stonden de mannen vandaar op en keken in 
de richting van Sodom; en Abraham ging met hen 
mee om hen uitgeleide te doen. 17De HEERE zei: Zal 
Ik voor Abraham verbergen wat Ik ga doen? 18Immers, 
Abraham zal zeker tot een groot en machtig volk 
worden, en alle volken van de aarde zullen in hem 
gezegend worden. 19Want Ik heb hem uitgekozen, 
opdat hij aan zijn kinderen en zijn huis na hem bevel 
zou geven om de weg van de HEERE in acht te 
nemen, door gerechtigheid en recht te doen, opdat de 
HEERE over Abraham zal brengen wat Hij over hem 
gesproken heeft. 20Verder zei de HEERE: De roep 
van Sodom en Gomorra is groot en hun zonde heel 
zwaar. 



Bijbellezing : Genesis 18 : 16 – 33 (HSV)

21Ik zal nu afdalen en zien of zij werkelijk alles gedaan 
hebben zoals de roep luidt die over haar tot Mij 
gekomen is. En zo niet, Ik zal het weten. 22Toen 
keerden die mannen vandaar om en gingen naar 
Sodom, maar Abraham bleef nog staan voor het 
aangezicht van de HEERE. 
23En Abraham kwam dichterbij en zei: Zult U ook de 
rechtvaardige tegelijk met de goddeloze wegvagen? 
24Misschien zijn er vijftig rechtvaardigen binnen de 
stad; wilt U hen ook wegvagen en de plaats niet 
sparen omwille van de vijftig rechtvaardigen die 
daarin zijn? 25Er kan toch geen sprake van zijn dat U 
zoiets doet, dat U de rechtvaardige samen met de 
goddeloze doodt? 



Bijbellezing : Genesis 18 : 16 – 33 (HSV)

Dan zal het zijn: zo de rechtvaardige, zo de 
goddeloze. Daar kan bij U toch geen sprake van zijn! 
Zou de Rechter van de hele aarde geen recht doen? 
26Toen zei de HEERE: Als Ik in Sodom vijftig 
rechtvaardigen binnen de stad vind, dan zal Ik de 
hele plaats omwille van hen sparen. 27Abraham 
antwoordde en zei: Zie toch, ik heb het aangedurfd 
om tot de Heere te spreken, hoewel ik stof en as ben! 
28Misschien zullen er aan de vijftig rechtvaardigen vijf 
ontbreken; zult U dan om vijf mensen de hele stad te 
gronde richten? En Hij zei: Ik zal haar niet te gronde 
richten, als Ik er vijfenveertig vind. 29Hij sprak 
opnieuw tot Hem: Misschien zullen er daar veertig 
gevonden worden! En Hij zei: Ik zal het niet doen 
omwille van die veertig. 



Bijbellezing : Genesis 18 : 16 – 33 (HSV)

30Verder zei hij: Laat de Heere toch niet in toorn 
ontbranden, omdat ik spreek; misschien zullen er daar 
dertig gevonden worden! En Hij zei: Ik zal het niet 
doen, als Ik er daar dertig vind. 31Hij zei: Zie toch, ik 
heb het aangedurfd om tot de Heere te spreken; 
misschien zullen er daar twintig gevonden worden! En 
Hij zei: Ik zal haar niet te gronde richten omwille van 
die twintig. 32Verder zei hij: Laat de Heere toch niet in 
toorn ontbranden, omdat ik nog eenmaal spreek: 
Misschien zullen er tien gevonden worden. En Hij zei: 
Ik zal haar niet te gronde richten omwille van die tien. 
33Toen ging de HEERE weg, nadat Hij geëindigd had 
met Abraham te spreken, en Abraham keerde terug 
naar zijn woonplaats. 





Psalm 139 : 2 en 4

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 4

Waar vlucht ik voor uw aangezicht?

Al steeg ik op in 't hemels licht,

al daald' ik tot de doden af,

Gij zult er zijn, zelfs in het graf.

Gij blijft mij, God, in alle dingen,

altijd en overal omringen.



Prediking





Hemelhoog 445 : 1, 2 en 3

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.

Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.

Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming,

ik bouw op U en ga in uwen Naam.

Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming,

ik bouw op U en ga in uwen Naam.



Hemelhoog 445 : 1, 2 en 3

Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend.

En telkens meer moet ik uw kracht verstaan.

Toch rijst in mij een lied van overwinning.

Ik bouw op U en ga in uwen Naam.

Toch rijst in mij een lied van overwinning.

Ik bouw op U en ga in uwen Naam.



Hemelhoog 445 : 1, 2 en 3

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.

Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd.

In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan

in rust met U, die mij hebt voortgeleid. 

In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan

in rust met U, die mij hebt voortgeleid. 





Herdenking van de overleden 
gemeenteleden

( De gemeente gaat – indien mogelijk – staan )



Naam Overleden op Leeftijd

Arie van der Ree 31 januari 2020 89 jaar

Johanna 

Adriaantje

Snel - Nouwen 7 februari 2020 87 jaar

Lenie de Graaf - Korbijn 5 maart 2020 83 jaar

Jan 

Cornelis

Kalis 9 maart 2020 47 jaar

Maaike 

Adriana

Vos – Sambler 14 maart 2020 88 jaar

Cornelis van Rij 19 maart 2020 70 jaar

Jan Pieter de Graaf 10 april 2020 74 jaar



NLB 416 : 1      Ga met God

Ga met God en Hij zal met je zijn,

jou nabij op al je wegen

met zijn raad en troost en zegen

Ga met God en Hij zal met je zijn.



Naam Overleden op Leeftijd

Jan Bergwerf 1 mei 2020 89 jaar

Willem van Wijngaarden 10 mei 2020 81 jaar

Cornelia Haazebroek - Fieret 17 mei 2020 96 jaar

Adriana 

Willempje

Giljam - Crezee 21 mei 2020 91 jaar

Aart in ‘t Veld 6 juni 2020 80 jaar

Jaap van der Linden 24 juni 2020 87 jaar

Cornelia Kot – van der Zijde 9 juli 2020 71 jaar



NLB 416 : 2      Ga met God

Ga met God en Hij zal met je zijn:

bij gevaar, in bange tijden,

over jou zijn vleugels spreiden.

Ga met God en Hij zal met je zijn.



Naam Overleden op Leeftijd

Antonie 

Dirk

Neeltje

Bons

Bons -

Barendregt

16 juli 2020

20 november 2020

92 jaar

92 jaar

Cornelis 

Adrianus

de Jongste 29 juli 2020 72 jaar

Willempje Vermeer - Vos 22 september 2020 89 jaar

Dingeman van der Velden 29 september 2020 87 jaar

Jan 

Leendert

van Spanje 12 oktober 2020 97 jaar

Neeltje 

Lena

De Bruin -

Barendregt

16 oktober 2020 93 jaar



NLB 416 : 3        Ga met God

Ga met God en Hij zal met je zijn:

in zijn liefde je bewaren,

in de dood je leven sparen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.



Meditatief orgelspel



Bijbeltekst ter bemoediging

Romeinen 8 : 38, 39 (HSV)

38Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, 
noch leven, noch engelen, noch overheden, 
noch krachten, noch tegenwoordige, noch 

toekomstige dingen, 39noch hoogte, noch diepte, 
noch enig ander schepsel ons zal kunnen 

scheiden van de liefde van God in Christus 
Jezus, onze Heere.



Danken en Onze Vader



Collecten

“Uitgangs” collecte Diaconie
Kinderen in de knel (Oekraïne)

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
Onderhoud gebouwen

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



LB 218 : 1, 4, 5 ,6 en 8

Ik zeg het allen, dat Hij leeft,

dat Hij is opgestaan,

dat met zijn Geest Hij ons omgeeft

waar wij ook staan of gaan.



LB 218 : 1, 4, 5 , 6 en 8

Tenonder ging de sterke dood,

tenonder in de vloed;

nu straalt ons in het morgenrood

zijn toekomst tegemoet.



LB 218 : 1, 4, 5 , 6 en 8

De donkre weg die Hij betrad

komt uit in 't hemelrijk,

en wie Hem volgen op dat pad,

worden aan Hem gelijk.



LB 218 : 1, 4, 5 , 6 en 8

Wees nu, wie rouw draagt, eens voor al

getroost en wanhoop niet:

een weerzien zonder einde zal

verzoeten uw verdriet.



LB 218 : 1, 4, 5 , 6 en 8

't Is feest, omdat Hij bij ons is,

de Heer die eeuwig leeft

en die in zijn verrijzenis

alles herschapen heeft.



Zegen




