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Huwelijkszegen

Hervormde Gemeente Numansdorp



Orgelspel



Mededelingen



Stil gebed



Bemoediging en groet



Toelichting bij de dienst



Moment voor de kinderen

Door Carin Paans



Storm op zee



HH.430 vers 1

Je hoeft niet bang te zijn,

al gaat de storm tekeer,

leg maar gewoon je hand,

in die van onze Heer.



HH.430 vers 2

Je hoeft niet bang te zijn,

als oorlog komt of pijn.

De Heer zal als een muur,

rondom je leven zijn.



HH.430 vers 3

Je hoeft niet bang te zijn,

al gaan de lichten uit.

God is er en Hij blijft,

als jij je ogen sluit.



HH.430 vers 4

Je hoeft niet bang te zijn

Als alles anders gaat,

God is heel dicht bij jou.

Ook als je met Hem praat!



Gebed



Bijbellezing
Hebreeën 2: 8b – 18 (NBV)

8bDat alles aan hem onderworpen is, zien wij echter 

nu nog niet; 9wel zien we dat Jezus – die voor korte 

tijd lager dan de engelen geplaatst was opdat zijn 

dood door Gods genade iedereen ten goede zou 

komen – vanwege zijn lijden en dood nu met eer en 

luister gekroond is. 10Want om vele kinderen in zijn 

luister te laten delen achtte God, voor wie en door 

wie alles bestaat, het passend de bereider van hun 

redding door het lijden naar de uiteindelijke 

volmaaktheid te voeren. 11Hij die heiligt en zij die 

geheiligd worden hebben een en dezelfde 

oorsprong, en daarom schaamt hij zich er niet voor



Bijbellezing
Hebreeën 2: 8b – 18 (NBV)

hen zijn broeders en zusters te noemen 12wanneer 

hij zegt: ‘Ik zal uw naam bekendmaken aan mijn 

broeders en zusters, u loven in de kring van mijn 

volk.’ 13Zo zegt hij ook: ‘Ik zal steeds op hem 

vertrouwen,’ en verder: ‘Hier sta ik met de kinderen 

die God mij gegeven heeft.’14Omdat die kinderen 

mensen zijn van vlees en bloed, is de Zoon een 

mens geworden als zij om door zijn dood definitief 

af te rekenen met de heerser over de dood, de 

duivel, 15en zo allen te bevrijden die slaaf waren van 

hun levenslange angst voor de dood. 16Het moge 

duidelijk zijn: hij is niet begaan met het lot van



Bijbellezing
Hebreeën 2: 8b – 18 (NBV)

engelen, hij is begaan met het lot van de 

nakomelingen van Abraham. 17Daarom moest hij in 

alles gelijk worden aan zijn broeders en zusters; 

alleen dan zou hij in aangelegenheden tussen God 

en zijn volk een barmhartige en betrouwbare 

hogepriester zijn, die verzoening bewerkt voor hun 

zonden. 18Juist omdat hij zelf op de proef werd 

gesteld en het lijden volbracht heeft, kan hij ieder 

die beproefd wordt bijstaan.



Prediking

Thema

“Jezus offerwinnaar”



LBps.22 vers 1 en 12

1. 

Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij

en blijft zo ver, terwijl ik tot U schrei,

en redt mij niet, maar gaat aan mij voorbij?

Hoe blijft Gij zwijgen?

Mijn God, ik doe tot U mijn kreten stijgen

bij dag, bij nacht. Tot U slechts kan ik vluchten,

maar krijg geen rust, geen antwoord op mijn 
zuchten

in klacht op klacht.



LBps.22 vers 1 en 12

12.

Dit zal gedenken wie zich nog verweert,

tot alle natie zich tot Hem bekeert

en voor de Koning die het al regeert

zich neer zal buigen.

De verste einden zullen het getuigen,

dat niets gelijk aan zijn verheven macht is,

dat Hem de heerlijkheid, dat Hem de kracht is,

het Koninkrijk!



Stilte, danken, voorbede

en gezamenlijk Onze Vader



Zegen



Orgelspel 

Rens van Rossum



11:00 uur

HUWELIJKSZEGEN

Paul en Madelinde 

Van der Zwaag - Versteeg



Beloften van 

Paul en Madelinde



Gebed en stilte



Zegeningen



HH.402 U maakt ons één

U maakt ons één, U bracht ons tezamen,

Wij eren en aanbidden U.

U maakt ons één, U bracht ons tezamen,

Wij eren en aanbidden U. 

Wordt uw wil gedaan, dan bindt het ons saam, 

iedereen zal deel zijn van uw gezin. 


