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We hopen dat u zich ook in deze tijd 

van harte welkom voelt in onze kerk.

Samen houden we ons aan de volgende regels:

* Bescherm elkaars gezondheid;

* Houd 1,5 mtr. afstand van andere huishoudens;

* Volg aanwijzingen van coördinatoren en koster;

* Draag een mondkapje bij verplaatsing;

* Geen ontmoeting en koffie/thee drinken 

na afloop.

bij verplaatsingen



Welkom en mededelingen



Stil gebed

Votum en groet
(staand)



Opwekking 236

Heilig, heilig, heilig,

Here God almachtig vroeg in de morgen

Wordt U mijn zang gewijd.

Heilig, heilig, heilig,

Liefdevol en machtig,

Drie-enig God, die één in wezen zijt.



Opwekking 236

Heilig, heilig, heilig,

Gij blijft ons verborgen,

Wijl' voor zondig' ogen

Uw glans verdwijnt in nacht.

Gij alleen zijt heilig,

Geen is uws gelijke,

Volmaakt in liefde, heiligheid en macht!



Opwekking 236

Heilig, heilig, heilig,

Here God almachtig vroeg in de morgen

Wordt U mijn zang gewijd.

Heilig, heilig, heilig,

Liefdevol en machtig,

Drie-enig God, die één in wezen zijt.



Wetlezing



Psalm 139 : 1 en 2

1.

HEER, die mij ziet zoals ik ben,

dieper dan ik mijzelf ooit ken,

kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,

Gij volgt mij waar ik zit of sta.

Wat mij ten diepste houdt bewogen,

't ligt alles open voor uw ogen.



Psalm 139 : 1 en 2

2.

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.



Gebed



Opwekking 518

Heer u doorgrond en kent mij

Mijn zitten en mijn staan

En U kent mijn gedachten

Mijn liggen en mijn gaan

De woorden van mijn mond o Heer

Die zijn voor u bekend

En waar ik ook naartoe zal gaan

Ik weet dat U daar bent



Opwekking 518

Heer u bent altijd bij mij

U legt Uw handen op mij

En U bent voor mij, en naast mij

En om mij heen

Heer u bent altijd bij mij

U legt Uw handen op mij

En U bent voor mij, en naast mij

En om mij heen

Elke dag



Opwekking 518

Heer u doorgrond en kent mij

Want in de moederschoot

Ben ik door U geweven

U bent oneindig groot

Ik dank U voor dit wonder heer

Dat U mijn leven kent

En wat er ook gebeuren zal

Dat U steeds bij mij bent



Opwekking 518

Heer u bent altijd bij mij

U legt Uw handen op mij

En U bent voor mij, en naast mij

En om mij heen

Heer u bent altijd bij mij

U legt Uw handen op mij

En U bent voor mij, en naast mij

En om mij heen



Opwekking 518

Heer u bent altijd bij mij

U legt Uw handen op mij

En U bent voor mij, en naast mij

En om mij heen

Heer u bent altijd bij mij

U legt Uw handen op mij

En U bent voor mij, en naast mij

En om mij heen

Elke dag



Kindermoment



Opwekking kids 70

Refrein 2x:

Liefde, blijdschap, vrede,

goedheid en ook trouw.

Wil de Heer je leren,

door de Heil'ge Geest in jou.



Opwekking kids 70

Het is vaak moeilijk

om goed te doen.

En echt voor God te leven.

Daarom heeft de Heer

als hulp voor ons

zijn Heil'ge Geest gegeven.



Opwekking kids 70

Refrein:

Liefde, blijdschap, vrede,

goedheid en ook trouw.

Wil de Heer je leren,

door de Heil'ge Geest in jou.



Opwekking kids 70

Waar je ook bent

of wat je ook doet.

Hij wil je steeds weer leren.

Om door je hele doen

en laten heen

de Vader te vereren.



Opwekking kids 70

Refrein:

Liefde, blijdschap, vrede,

goedheid en ook trouw.

Wil de Heer je leren,

door de Heil'ge Geest in jou.



Opwekking kids 70

Wanneer Gods Geest

je leven leidt.

Dan zul je pas gaan merken.

Dat zijn aanwezigheid

je vrede geeft,

en altijd zal versterken.



Opwekking kids 70

Refrein:

Liefde, blijdschap, vrede,

goedheid en ook trouw.

Wil de Heer je leren,

door de Heil'ge Geest in jou.



Opwekking kids 70

Refrein:

Liefde, blijdschap, vrede,

goedheid en ook trouw.

Wil de Heer je leren,

door de Heil'ge Geest in jou 3x





Schriftlezing  
Daniël 7 : 9-12 / Openbaring 10 : 11-15(HSV)

9Ik keek toe totdat er tronen werden geplaatst,

en de Oude van dagen Zich neerzette. Zijn 
gewaad was wit als de sneeuw en het haar van 
Zijn hoofd als zuivere wol. Zijn troon bestond uit 
vuurvlammen en de wielen ervan waren laaiend 
vuur. 10Een rivier van vuur stroomde en ging 
voor Zijn aangezicht uit. Duizendmaal duizenden 
dienden Hem en tienduizendmaal tienduizenden 
stonden voor Zijn aangezicht. Het gerechtshof 
hield zitting en de boeken werden geopend.



Schriftlezing  
Daniël 7 : 9-12 / Openbaring 10 : 11-15(HSV)

11Toen keek ik, vanwege het geluid van de grote 
woorden die de hoorn sprak. Ik keek toe totdat 
het dier gedood werd en zijn lichaam vernietigd 
werd, en aan het laaiend vuur werd 
prijsgegeven.12Ook de rest van de dieren 
ontnam men hun heerschappij, want verlenging 
van het leven was hun gegeven tot een bepaald 
tijdstip en een bepaalde tijd.



Schriftlezing  
Daniël 7 : 9-12 / Openbaring 20 : 11-15(HSV)

11En ik zag een grote witte troon, en Hem Die 
daarop zat. Voor Zijn aangezicht vluchtten de 
aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats 
meer voor hen te vinden was.12En ik zag de 
doden, klein en groot, voor God staan. En de 
boeken werden geopend en nog een ander boek 
werd geopend, namelijk het boek des levens. En 
de doden werden geoordeeld overeenkomstig 
wat in de boeken geschreven stond, 
overeenkomstig hun werken.



Schriftlezing  
Daniël 7 : 9-12 / Openbaring 20 : 11-15(HSV)

13En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook 
de dood en het rijk van de dood gaven de doden 
die in hen waren, en zij werden geoordeeld, 
ieder overeenkomstig zijn werken.14En de dood 
en het rijk van de dood werden in de poel van 
vuur geworpen. Dit is de tweede dood. 15En als 
iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het 
boek des levens, werd hij in de poel van vuur 
geworpen.



Opwekking 461

Refrein:

mijn Jezus mijn Redder,

Heer er is niemand als U.

laat elk moment, al wat ik denk,

vol zijn van Uw liefde Heer.

mijn Schuilplaats mijn Trooster,

veilige toren van kracht.

adem en stem, al wat ik ben,

brengen U voordurend eer.



Opwekking 461

Juich voor de Heer heel de aarde wees 
blij

zing voor de Koning en Zijn heerschappij

bergen aanbidden de zee juicht mee

bij het horen van Uw Naam.

U wil ik prijzen voordat wat U schiep

mijn leven lang loven want U heb ik lief

niets is zo goed als een leven heel dicht 
bij U.



Opwekking 461

Refrein:

mijn Jezus mijn Redder

Heer er is niemand als u

laat elk moment al wat ik denk

vol zijn van Uw liefde Heer.

mijn Schuilplaats mijn Trooster

veilige toren van kracht

adem en stem al wat ik ben

brengen U voortdurend eer.



Opwekking 461

Juich voor de Heer heel de aarde wees 
blij

zing voor de Koning en Zijn heerschappij

bergen aanbidden de zee juicht mee

bij het horen van Uw Naam.

U wil ik prijzen voordat wat U schiep

mijn leven lang loven want U heb ik lief

niets is zo goed als een leven heel dicht 
bij U.



Opwekking 461

Juich voor de Heer heel de aarde wees blij

zing voor de Koning en Zijn heerschappij

bergen aanbidden de zee juicht mee

bij het horen van Uw Naam.

U wil ik prijzen voordat wat U schiep

mijn leven lang loven want U heb ik lief

niets is zo goed als een leven heel dicht bij, 

niets is zo goed als een leven heel dicht bij, 
niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.



Verkondiging

Thema: Boeken in de hemel



Opwekking 765

Uw vrede vult dit huis

Een glimp van heerlijkheid

Daalt in onze harten neer

Vader, kom, omarm

Wie naar U verlangt

Uw Geest daalt op ons leven neer

2x



Opwekking 765

En uw liefdeslied

Vervult ons met aanbidding

Uw Geest getuigt in ons

Wij zingen: Abba, Vader

U bent hier bij ons

Wij zijn uw zoons en dochters

En uw liefde laat ons nooit meer los



Opwekking 765

Verwelkomd en vernieuwd

Één gemaakt met U

Door het kruis dat ons verzoent

Het hemelkoor verstilt

Als uw zachte stem

Over onze levens zingt

Uw genadelied

Vervult ons nu met dankbaarheid

Uw Geest getuigt in ons



Opwekking 765

Wij zingen: Abba, Vader

U bent hier bij ons

Wij zijn uw zoons en dochters

En uw liefde laat ons nooit meer los

Abba, Vader

U bent hier bij ons

Wij zijn uw zoons en dochters

En uw liefde laat ons nooit meer los

2x



Kinderen komen 

terug in de kerk



Voorbeden, dankgebed

en gezongen Onze Vader



Collecten

Collecte CvD (Diaconie)
World Servants

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

Collecte CvK (Kerkrentmeesters):
Dankdagcollecte

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

Extra collecte CvK :
Onderhoud gebouwen



Toelichting

diaconale 

collecte

World Servants

en fruittasjes 

i.v.m. dankdag

Kinderen uit de oppas komen terug in de kerk



Ik zal er zijn (staand)

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 

Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.

Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.

Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw,

staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,

ben ik bij U veilig, U die mij ziet.



Ik zal er zijn

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:

dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn 
naam.

U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:

uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.



Ik zal er zijn

O Naam aller namen, aan U alle eer.

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:

Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:

uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

Uw naam is ‘Ik ben’ en “Ik zal er zijn’



Zegen
met gezongen amen (3x)



Onze diensten zijn na te luisteren via www.kerknumansdorp.nl

Direct na deze dienst zijn 2 leden van het nazorgteam 

beschikbaar voorin de kerkzaal voor een luisterend oor 

en/of een gebed.

Volg bij het verlaten van de 

kerkzaal de aanwijzingen 

van coördinatoren 

en koster. 

Doe uw mondkapje op en 

houd afstand.

Vanmiddag om 17:00 uur gaat 

Ds. P.C. Kleinbloesem voor in deze kerk.

bij verplaatsingen

bij verplaatsingen



Collecten

Collecte CvD (Diaconie)
World Servants

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

Collecte CvK (Kerkrentmeesters):
Dankdagcollecte

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

Extra collecte CvK :
Onderhoud gebouwen



Orgelspel


