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Dit wilt u niet missen! 

mailto:gemeentedag@hervormdnumansdorp.nl


Voorganger : Ds. J.H. den Braber / Ds. E. Bijl

Orgel           : Rens van Rossum

Gezamenlijke startdienst

11 september 2022



Welkom en mededelingen



Stil gebed

De gemeente gaat (indien mogelijk) staan



LBps.136 vers 1 en 3

1 Looft den Heer, want Hij is goed,

trouw in alles wat Hij doet.

Want zijn goedertierenheid

zal bestaan in eeuwigheid.

3 Looft Hem die de hemel schiep,

zijn verstand is grondloos diep.

Hij bereidde zee en land.

Eeuwig houdt zijn liefde stand.



Bemoediging en groet

Hierna gaat de gemeente weer zitten



Intro thema



LBps.136 vers 12 en 13

12 Looft den Heer, die al wat leeft

dagelijks zijn spijze geeft,

die ons laaft en die ons voedt.

Eeuwig is Hij trouw en goed.

13 Aan den God des hemels zij

eer en dank en heerschappij,

want zijn goedertierenheid

zal bestaan in eeuwigheid.



Gebed van verootmoediging



Leefregel 1 Johannes 3: 16-19 HSV

16 Hieraan leerden wij de liefde kennen, dat Hij voor 

ons Zijn leven heeft gegeven. Ook wij moeten voor 

de broeders het leven geven. 17 Wie dan de goederen 

van de wereld heeft, en zijn broeder gebrek ziet 

lijden, maar zijn hart voor hem toesluit, hoe kan de 

liefde van God in hem blijven? 18 Mijn lieve kinderen, 

laten wij niet liefhebben met het woord of met de 

tong, maar met de daad en in waarheid. 19 En hieraan 

weten wij dat wij uit de waarheid zijn, en zo zullen wij 

ons hart voor Hem geruststellen.



















Uitnodiging:

Believe It



Gebed



Moment voor de kinderen



Kinderlied

Wij gaan voor even uit elkaar

En delen nu het licht

Dat licht vertelt ons iets van God

Op Hem zijn wij gericht

Straks zoeken wij elkaar weer op

En elk heeft zijn verhaal

Het licht verbindt ons met elkaar

Het is voor allemaal.



Kindernevendienst

De kinderen gaan naar de kindernevendienst



Schriftlezing 

2 Samuel 9 (HSV)   

Edelmoedigheid van David tegenover Mefiboseth

1 David zei: Is er nog iemand die overgebleven is van 
het huis van Saul, zodat ik hem goedertierenheid kan 
bewijzen omwille van Jonathan? 2 Het huis van Saul 
nu had een dienaar van wie de naam Ziba was. Zij 
riepen hem bij David. En de koning zei tegen hem: 
Bent u Ziba? Hij zei: Uw dienaar. 3 De koning zei: Is er 
soms nog iemand van het huis van Saul, zodat ik de 
goedertierenheid van God aan hem kan bewijzen? 
Toen zei Ziba tegen de koning: Er is nog een zoon van 
Jonathan, die aan beide voeten verlamd is. 



Schriftlezing 

2 Samuel 9 (HSV)   

4 De koning zei tegen hem: Waar is hij? En Ziba zei 
tegen de koning: Zie, hij is in het huis van Machir, de 
zoon van Ammiël, in Lodebar. 5 Toen stuurde koning 
David boden en liet hem uit het huis van Machir halen, 
de zoon van Ammiël, uit Lodebar. 6 Toen Mefiboseth, 
de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, bij David 
binnenkwam, wierp hij zich met zijn gezicht ter aarde 
en boog zich neer. David zei: Mefiboseth! En hij zei: 
Zie, hier is uw dienaar. 7 David zei tegen hem: Wees 
niet bevreesd, want ik zal u zeker goedertierenheid 
bewijzen omwille van uw vader Jonathan. Ik zal u alle 
akkers van uw vader Saul teruggeven, en ú zult 
voortdurend aan mijn tafel de maaltijd gebruiken. 



Schriftlezing 

2 Samuel 9 (HSV)   

8 Toen boog hij zich en zei: Wat is uw dienaar dat u 
aandacht schenkt aan een dode hond als ik ben? 9
Toen riep de koning Ziba, de knecht van Saul, en zei 
tegen hem: Al wat van Saul en heel zijn huis was, heb 
ik aan de zoon van uw heer gegeven. 10 Daarom moet 
u voor hem het land bewerken, u, uw zonen en uw 
slaven, en u moet hem de opbrengst brengen, zodat 
de zoon van uw heer voedsel heeft om te eten. 
Mefiboseth, de zoon van uw heer, zal voortdurend aan 
mijn tafel de maaltijd gebruiken. Nu had Ziba vijftien 
zonen en twintig slaven.



Schriftlezing 

2 Samuel 9 (HSV)   

11 En Ziba zei tegen de koning: Overeenkomstig alles 
wat mijn heer de koning zijn dienaar gebiedt, zo zal 
uw dienaar doen; Mefiboseth zal aan mijn tafel eten 
als een van de zonen van de koning. 12 Mefiboseth
had een jonge zoon van wie de naam Micha was. 
Allen die in het huis van Ziba woonden, waren 
dienaren van Mefiboseth. 13 Zo woonde Mefiboseth in 
Jeruzalem, omdat hij voortdurend aan de tafel van de 
koning at. Hij was kreupel aan zijn beide voeten.











Verkondiging

2 Samuel 9 vers 13:

‘Zo woonde Mefiboseth in Jeruzalem, omdat hij voortdurend 
aan de tafel van de koning at. Hij was kreupel aan zijn beide 

voeten.’ 

Thema “Aan tafel!”















Kindernevendienst

De kinderen komen terug in de dienst



Bericht van overlijden

De gemeente gaat (indien mogelijk) staan



Danken, Voorbeden en

Onze Vader



Collecten

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 kerk
Jeugdwerk en clubs

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

Collecte uitgang
Diaconie
Stichting Chris en Voorkom!
(zie weekbrief)

Direct na deze dienst zijn 2 
leden van het nazorgteam 
beschikbaar voor u in de 
kerkzaal  voor een 
luisterend oor en/of een 
gebed



LBgz.21 vers 1

Alles wat adem heeft love de Here,

zinge de lof van Isrels God!

Zolang ik hier in het licht mag verkeren,

roem ik zijn liefd' en prijs mijn lot.

Die lijf en ziel geschapen heeft

worde geloofd door al wat leeft.

Halleluja! Halleluja!



LBgz.21 vers 5

O, gij verdrukten, die onrecht moet lijden,

Hij die u recht verschaft is hier!

Hongrige, Hij wil u spijze bereiden,

dorstige, zie de heilsrivier!

Zijt gij geboeid, Hij maakt u vrij;

God schenkt genade velerlei.

Halleluja! Halleluja!



LBgz.21 vers 7

Roemt dan, gij mensen, en lofzingt tezamen

Hem die zo grote dingen doet.

Alles wat adem heeft, roepe nu amen,

zinge nu blijde: God is goed!

Love dan ieder die Hem vreest

Vader en Zoon en Heilge Geest!

Halleluja! Halleluja!



Zegen

met 3x gezongen Amen

Direct na deze dienst zijn 2 leden van het nazorgteam 
beschikbaar voor u in de kerkzaal  

voor een luisterend oor en/of een gebed



Gezegende Zondag

In de dienst welke begint om 18.00 uur 

gaat voor:

Ds. H. van Dolder uit Rotterdam

Onze diensten zijn te volgen via kerknumansdorp.nl
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