
Ochtenddienst

16 augustus 2020

Voorganger : Ds. E.K. Foppen, den Haag

Organist : Paul Rotscheid

Hervormde Gemeente Numansdorp



● 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





LBgz.75 vers 1

1 U kennen, uit en tot U leven,

Verborgene die bij ons zijt,

zolang ons 't aanzijn is gegeven,

de aarde en de aardse tijd,-

o Christus, die voor ons begin

en einde zijt, der wereld zin!





LBps.95 vers 1 en 2

1 Steekt nu voor God de loftrompet,

Hem die ons in de vrijheid zet.

Komt voor zijn aanschijn met verblijden.

Brengt Hem de dank van al wat leeft,

Hem, die ons heil gegrondvest heeft.

Viert Hem, de koning der getijden.



LBps.95 vers 1 en 2

2 Groot God is Hij, Hij strijdt vooraan,

de goden zijn Hem onderdaan;

de hoge bergen houdt Hij staande.

Het hart der aard' is in zijn hand.

Hij riep de zee, Hij schiep het land.

Hij is het, die de weg ons baande.





LBps.95 vers 3 en 4

3 Komt, werpen wij ons voor den HEER

die ons gemaakt heeft biddend neer,

wij, die het volk zijn van zijn weide.

Want onze God, Hij gaat ons voor,

Hij trekt met ons de diepte door.

Zijn hand zal ons als schapen leiden.



LBps.95 vers 3 en 4

4 Nog heden, hoort zijn stem die zweert:

Laat niet uw hart zich onbekeerd

verharden, als in Mozes' dagen.

Toen hebben tegen Mij getwist,

mijn goedheid achtloos uitgewist

uw vaadren die mijn werken zagen.





Gebed



Moment voor de kinderen



1e Schriftlezing (HSV)

Jesaja 5: 1 - 8

1Ik wil graag voor mijn Beminde zingen, een lied 

van mijn Geliefde over Zijn wijngaard. Mijn 

Beminde had een wijngaard op een vruchtbare 

heuvel. 2Hij spitte hem om en zuiverde hem van 

stenen, Hij beplantte hem met edele wijnstokken.

In het midden ervan bouwde Hij een toren, en 

hakte ook een perskuip daarin uit. Hij verwachtte 

dat hij goede druiven zou voortbrengen, maar hij 

bracht stinkende druiven voort. 3Nu dan, inwoners 

van Jeruzalem en mannen van Juda,



oordeel toch tussen Mij en Mijn wijngaard. 4 Wat 

is er nog meer te doen aan Mijn wijngaard, dan 

wat Ik eraan gedaan heb? Waarom heb Ik 

verwacht dat hij goede druiven zou voortbrengen,

terwijl hij slechts stinkende druiven voortbracht?
5Nu dan, Ik wil u graag bekendmaken wat Ik met 

Mijn wijngaard ga doen: Ik zal zijn omheining 

wegnemen, zodat hij verwoest zal worden; Ik zal 

een bres slaan in zijn muur, zodat hij vertrapt zal 

worden. 6Ik zal er een wildernis van maken. Hij 

zal niet gesnoeid worden of geschoffeld, maar 

dorens en distels zullen er opschieten. 



En Ik zal de wolken gebieden geen regen erop te 

laten neerkomen. 7Want de wijngaard van 

de HEERE van de legermachten is het huis van 

Israël, en de mannen van Juda zijn Zijn

lievelingsplant. Hij verwachtte goed bestuur, maar 

zie, het werd bloedbestuur, gerechtigheid, maar 

zie, het werd geschreeuw. 8 Wee hun die huis 

aan huis trekken, veld aan veld voegen, tot er 

geen plaats meer over is, en alleen u in het 

midden van het land gevestigd bent.



2e Schriftlezing (HSV) 

Johannes 15: 1 - 11

1Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de 

Wijngaardenier. 2 Elke rank die in Mij geen 

vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke rank die 

vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht 

draagt. 3U bent al rein vanwege het woord dat Ik 

tot u gesproken heb. 4Blijf in Mij, en Ik in u. 

Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit 

zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u 

niet, als u niet in Mij blijft. 5Ik ben de Wijnstok, u 

de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem,



die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u 

niets doen. 6Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij 

buitengeworpen zoals de rank, en verdort, en 

men verzamelt ze en werpt ze in het vuur, en zij 

worden verbrand. 7Als u in Mij blijft en Mijn 

woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en 

het zal u ten deel vallen. 8Hierin wordt Mijn 

Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en 

Mijn discipelen bent. 9Zoals de Vader Mij 

liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in 

Mijn liefde. 



10Als u Mijn geboden in acht neemt, zult u in 

Mijn liefde blijven, zoals Ik de geboden van Mijn 

Vader in acht genomen heb en in Zijn liefde blijf. 
11Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat 

Mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap 

volkomen zal worden.





LBps.80: 4 en 5





LBps.80: 4 en 5







LBgz.78: 1, 2, 3 en 4

1 Laat me_in U blijven, groeien, bloeien,

o Heiland die de wijnstok zijt!

Uw kracht moet in mij overvloeien,

of 'k ben een wis verderf gewijd.

Doorstroom, beziel en zegen mij,

opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!



LBgz.78: 1, 2, 3 en 4

2 Ik kan mijzelf geen wasdom geven:

niets kan ik zonder U, o Heer!

In uw gemeenschap kiemt er leven

en levensvolheid meer en meer!

Uw Geest moet in mij uitgestort:

de rank die U ontvalt, verdort.



LBgz.78: 1, 2, 3 en 4

3 Neen, Heer, ik wil van U niet scheiden,

'k blijf d' Uw' altijd, blijf Gij de mijn'!

Uw liefde moet alom mij leiden,

uw leven moet mijn leven zijn,

uw licht moet schijnen in mijn huis

bij kruis naar kracht en kracht naar kruis.



LBgz.78: 1, 2, 3 en 4

4 Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen,

dan wint mijn ziel door U in kracht!

Het werk in needrigheid begonnen,

wordt dan in heerlijkheid volbracht!

Wat in de windslen sliep, ontbot,

en komt in 't licht en rijpt voor God.





Collecten

‘Uitgangs’ collecte 

College van Kerkrentmeesters

Noodhulp Beiroet

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

Pastoraat

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



LBgz.75 vers 11

11 Gij zijt de wijnstok van het leven,

in duizend ranken uitgebreid,

het leven, ons in U gegeven,

draagt goede vruchten op zijn tijd.

Laat ons uw ranken zijn voorgoed,

doorstroom ons met uw hartebloed.





Zegen



Orgelspel


