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● Bescherm elkaars gezondheid

● Houd 1,5 meter 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 toilet (bij nood: Pandje 20)

● Geen ontmoeting en koffie/thee drinken na

afloop





LBps.108 vers 1 en 2

1 Mijn hart is, Heer, in U gerust.

Uw lof te zingen is mijn lust.

Maakt, harp en luit, den Here groot.

Mijn lied begroet het morgenrood.

Ik breng mijn lof, o HEER, U toe

onder de volken en ik doe

in ieder land mijn psalm weerklinken,

daar 'k hemelhoog uw trouw zie blinken.



LBps.108 vers 1 en 2

2 Ja, hoger dan het hemels blauw

is, HEER, uw goedheid en uw trouw.

Verhef U, dat uw aangezicht

de hemel met zijn glans verlicht.

Op aarde blink' uw heerlijkheid.

Gord uw geliefden tot de strijd.

Ten zege zij uw hand geheven,

hoor mij, o Heer, wil antwoord geven.





2 x

HH.274 Create in me a clean heart



2 x



Leefregel
1 Thessalonicenzen 5: 1-11 (NBV)

1Broeders en zusters, ik hoef u niet te schrijven 

over het moment waarop dit zal gebeuren, 2want 

u weet zelf maar al te goed dat de dag van de 

Heer komt als een dief in de nacht. 3Als de 

mensen zeggen dat er vrede en veiligheid is, 

worden ze plotseling getroffen door de 

ondergang, zoals een zwangere vrouw door 

barensweeën. Vluchten is dan onmogelijk.
4Maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de 

duisternis, 



zodat de dag van de Heer u zou kunnen 

overvallen als een dief, 5want u bent allen 

kinderen van het licht en van de dag. Wij 

behoren niet toe aan de nacht en de duisternis, 
6dus laten we niet slapen, zoals anderen, maar 

waken en op onze hoede zijn. 7Wie slaapt, 

slaapt ’s nachts, en wie zich bedrinkt, is ’s 

nachts dronken; 8maar laten wij, die toebehoren 

aan de dag, op onze hoede zijn, omgord met het 

harnas van geloof en liefde, en getooid met de 

helm van de hoop op redding. 



9Want Gods bedoeling met ons is niet dat wij 

veroordeeld worden, maar dat wij gered worden 

door onze Heer Jezus Christus. 10Hij is voor ons 

gestorven opdat wij, of we nu op aarde zijn of 

gestorven zijn, samen met hem zullen leven. 
11Dus troost elkaar en wees elkaar tot 

voorbeeld, zoals u trouwens al doet.



Gebed en Voorbeden



Moment voor de kinderen



Kinderlied HH. 88: 1, 2 en 3

1 Zoekt eerst het Koninkrijk van God

en zijn gerechtigheid

en dit alles krijgt u bovendien.

Hallelu, halleluja.

Halleluja, halleluja,

halleluja, hallelu, halleluja.



Kinderlied HH. 88: 1, 2 en 3

2 Men kan niet leven van brood alleen,

maar van ieder woord,

dat door de HEER gesproken wordt.

Hallelu, halleluja.

Halleluja, halleluja,

halleluja, hallelu, halleluja.



Kinderlied HH. 88: 1, 2 en 3

3 Bidt en u zal gegeven zijn,

zoekt en gij zult het zien.

Klopt en de deur zal voor u opengaan.

Hallelu, halleluja.

Halleluja, halleluja,

halleluja, hallelu, halleluja.



Bijbellezing
Hebreeën 6: 9 - 20 (NBV)

9We zeggen dit nu wel, geliefde broeders en 

zusters, maar we zijn ervan overtuigd dat u op 

de goede weg bent en dat u gered zult worden. 
10Want God is niet zo onrechtvaardig dat hij 

vergeet wat u hebt gedaan, hoeveel liefde u aan 

zijn naam hebt betoond door sinds jaar en dag 

steun te verlenen aan de gelovigen. 11Het is 

onze vurige wens dat ieder van u tot het einde 

toe dezelfde ijver aan de dag blijft leggen, totdat 

alles waarop wij hopen verwezenlijkt zal zijn,



12en dat u niet achterblijft, maar in het spoor 

treedt van hen die dankzij hun standvastig 

geloof ontvangen hebben wat hun beloofd was. 
13Toen God aan Abraham zijn belofte deed, kon 

hij bij niemand zweren die hoger was dan 

hijzelf, en dus zwoer hij bij zichzelf: 14‘Ik zal je 

rijkelijk zegenen en je talloze nakomelingen 

geven.’ 15En zo heeft Abraham, dankzij zijn 

standvastig vertrouwen, gekregen wat hem 

beloofd was.



16Mensen zweren altijd bij iemand die hoger is 

dan zijzelf, en met hun eed bekrachtigen ze de 

waarheid en beëindigen ze elke twist. 17Toen 

God de erfgenamen van de belofte ervan wilde 

doordringen hoe vast zijn voornemen was, 

stelde hij zich op dezelfde manier met een eed 

garant. 18Met deze twee onomkeerbare daden –

die uitsluiten dat God liegt – heeft hij ons 

krachtig moed in willen spreken. 



Onze toevlucht is het vast te houden aan de 

hoop op wat voor ons in het verschiet ligt. 
19Die hoop is als een betrouwbaar en zeker 

anker voor onze ziel, en gaat ons voor tot 

voorbij het voorhangsel, 20waar Jezus als 

voorloper al is binnengegaan, ten behoeve van 

ons: hij is hogepriester voor eeuwig, zoals ook 

Melchisedek dat was.





LBgz.440 vers 1 en 2

1 Ik heb de vaste grond gevonden,

waarin mijn anker eeuwig hecht:

de dood van Christus voor de zonden,

van eeuwigheid als grond gelegd.

Die grond zal onverwrikt bestaan,

als aard' en hemel ondergaan.



LBgz.440 vers 1 en 2

2 Het is het eeuwige erbarmen,

dat mijn besef te boven gaat,

het zijn de liefdevolle armen,

het is zijn hart, dat openstaat.

Hij noodt de zondaar, Hij vergeeft

die Hem het hart gebroken heeft.



Prediking 
n.a.v. Hebreeën 6: 19 en 20

Het anker van de hoop: hoe werkt dat?























HH.728 vers 1 en 2













Stilte

Danken

Onze Vader





Collecten

‘Uitgangs’ collecte 
Diaconie
Penduli Anak Foundation

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

1e collecte 
College van Kerkrentmeesters
Kerkdienstgemist/Videostream

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





Zegen
1 Thessalonicenzen 5 : 23 en 24 

(NBV)

Moge de God van de vrede zelf 
uw leven in alle opzichten heiligen, 

en mogen heel uw geest, ziel en lichaam 
zuiver bewaard zijn bij de komst 
van onze Heer Jezus Christus. 

Hij die u roept is trouw 
en doet zijn belofte gestand.



Orgelspel


