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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





Psalm 146: 1 en 3 

Zing, mijn ziel, voor God uw HERE,

zing die u het leven geeft.

Zing, mijn ziel, uw God ter ere,

zing voor Hem zolang gij leeft.

Ziel, gij zijt geboren tot

zingen voor den HEER uw God.



Psalm 146: 1 en 3 

Heil wien Jakobs God wil bijstaan,

heil die God ter hulpe riep.

Want zijn heil zal niet voorbijgaan,

God is trouw aan wat Hij schiep.

Wat in hemel, zee of aard

woont, is in zijn hand bewaard.





Regel voor het leven 
Jacobus 2: 14 - 18 (NBV)

14Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als 

iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet 

naar? Zou dat geloof hem soms kunnen 

redden? 15Als een broeder of zuster nauwelijks 

kleren heeft en elke dag eten tekortkomt, 16en 

een van u zegt dan: ‘Het ga je goed! Kleed je 

warm en eet smakelijk!’ zonder de ander te 

voorzien van de eerste levensbehoeften – wat 

heeft dat voor zin?



17Zo is het ook met geloof: als het zich niet 

daadwerkelijk bewijst, is het dood. 18Maar dan 

zegt iemand: ‘De een gelooft, de ander doet.’ 

Laat mij maar eens zien dat je kunt geloven 

zonder daden; ik zal u door mijn daden tonen 

dat ik geloof.



Gebed van verootmoediging

en

om opening van het Woord



Moment voor de kinderen



Kinderlied: Opw. 42

'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God,

want in zijn hand ligt heel mijn levenslot.

Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij.

'k Zie naar Hem op en weet: 

Hij is mij steeds nabij.



1e Schriftlezing (NBV)

2 Samuël 12: 15 - 23

15Daarop ging Natan naar huis. De HEER trof 

het kind dat de vrouw van Uria David gebaard 

had, met een dodelijke ziekte. 16David bad tot 

God voor de jongen. Hij vastte streng en legde 

zich ’s nachts op de grond te slapen. 17De 

hovelingen probeerden hem ertoe te bewegen 

van de grond op te staan, maar hij weigerde, en 

hij wilde ook geen eten aannemen. 18Na zeven 

dagen stierf het kind. Davids dienaren durfden 

hem niet te zeggen dat het kind was gestorven.



Ze zeiden tegen elkaar: ‘Toen het kind nog 

leefde wilde hij al niet naar ons luisteren. Hoe 

kunnen we hem dan zeggen dat het gestorven 

is? Hij zal een ongeluk begaan.’ 19David zag zijn 

dienaren met elkaar fluisteren. Hij begreep dat 

het kind gestorven was en vroeg hun: ‘Is mijn 

kind dood?’ ‘Ja, het is gestorven,’ antwoordden 

ze. 20David stond van de grond op, nam een 

bad, wreef zich in met olie en trok andere kleren 

aan. Hij ging het huis van de HEER binnen en 

knielde. Daarna ging hij naar huis en liet zich 

iets te eten brengen.



21Zijn dienaren vroegen hem: ‘Hoe kunt u dat nu 

doen? Toen het kind nog leefde, vastte u en 

stortte u tranen, maar nu het gestorven is, staat 

u op en gaat u eten.’ 22Hij antwoordde: ‘Toen het 

kind nog leefde, vastte ik en stortte ik tranen. Ik 

dacht: Wie weet is de HEER me genadig en blijft 

het kind in leven. 23Maar nu het dood is, wat zou 

ik nu nog vasten? Daarmee kan ik het toch niet 

terughalen. Ik ga naar hem toe; hij komt niet 

terug bij mij.’



2e Schriftlezing (NBV) 

2 Koningen 20: 1 - 7 

1Omstreeks dezelfde tijd werd Hizkia dodelijk 

ziek. De profeet Jesaja, de zoon van Amos, 

kwam naar hem toe en zei: ‘Dit zegt de HEER: 

Maak je laatste wilsbeschikking op, want je 

sterft. Je zult niet meer beter worden.’ 2Hizkia 

draaide zijn gezicht naar de muur en bad tot 

de HEER: 3‘HEER, ik smeek u, neem toch in 

aanmerking dat ik me altijd oprecht en met heel 

mijn hart naar uw wil heb gericht en steeds heb 

gedaan wat goed is in uw ogen.’



Daarbij stortte hij bittere tranen. 4Toen richtte de 

HEER zich opnieuw tot Jesaja, die de binnenste 

hof nog niet verlaten had, en zei: 5‘Ga weer 

naar binnen en zeg tegen Hizkia, de vorst van 

mijn volk: “Dit zegt de HEER, de God van je 

voorvader David: Ik heb je gebed gehoord en je 

tranen gezien. Welnu, ik zal je genezen. Over 

drie dagen zul je in staat zijn naar mijn tempel 

te gaan. 6Ik geef je nog vijftien jaar te leven, en 

ik zal jou en deze stad redden uit de handen 

van de koning van Assyrië. Omwille van mijzelf 

en omwille van mijn dienaar David zal ik deze 

stad beschermen.”’



7Jesaja beval de dienaren van de koning een 

plak gedroogde vijgen te nemen. Dat deden ze, 

en ze legden de vijgen op de ontstoken plek, 

waarop Hizkia nieuwe krachten kreeg. 



HH.464 vers 1 en 3 

Neem, Heer, mijn beide handen 

en leid uw kind,

tot ik aan d' eeuw'ge stranden 

de ruste vind!

Te zwaar valt m' elke schrede, 

als 'k U verlaat.

O neem mij met U mede, 

daar waar Gij gaat.



HH.464 vers 1 en 3

En blijft m' ook soms verborgen 

uw grote macht,

Gij voert mij tot de morgen, 

ook door de nacht!

Neem dan mijn beide handen 

en leid uw kind,

tot ik aan d' eeuw'ge stranden 

de ruste vind!





Preek

Verhoort God onze gebeden?



Gezang 427: 2 en 7 

De Heer moet gij vertrouwen,

begeert gij de uitkomst goed,

op Hem uw hope bouwen,

zal slagen wat gij doet.

Door geen bekommeringen,

geen klagen en geen pijn

laat God zich iets ontwringen:

Hij wil gebeden zijn.



Gezang 427: 2 en 7

Maar blijft gij met vertrouwen

naar God zien in de nacht;

dan doet Hij u aanschouwen

wat gij het minst verwacht.

Eens zal Hij u bevrijden

ook van de zwaarste last,

houd moedig bij het strijden

aan zijn beloften vast.



Dankgebed en voorbeden

Stil gebed

Onze Vader



Collecten

‘Uitgangs’ collecte 

College van Kerkrentmeesters

Algemene doelen

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

Predikantsplaatsen

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



NLB.905 vers 1 en 4 

Wie zich door God alleen laat leiden,

enkel van hem zijn heil verwacht,

weet Hem nabij, ook in de tijden

die dreigend zwart zijn als de nacht.

Want wie op God alleen vertrouwt,

heeft nooit op zand zijn huis gebouwd



NLB.905 vers 1 en 4

Zing maar en bid, en ga Gods wegen,

doe wat uw hand vindt om te doen.

Weet dat de hemel zelf u zegent,

u brengt naar weiden fris en groen.

Wie zich op God alleen verlaat,

weet dat hij altijd met ons gaat.



Zegen



Orgelspel


