
Ochtenddienst

15 augustus 2021

Voorganger   : Ds. E. van Rooijen uit Noordeloos

Organist : Paul Rotscheid

Hervormde Gemeente Numansdorp



Welkom en mededelingen



Stil gebed









Votum en groet











Wetslezing











Gebed



Kindermoment



Lied: HH 50: Heer U kent mij als 

geen ander



Bijbellezing  
Ezechiël 2 : 7 – 3 : 3  (NBG)

7 Maar gij, spreek mijn woorden tot hen, of zij horen 
dan wel het nalaten, want zij zijn weerspannig. 8 En 
gij, mensenkind, hoor wat Ik tot u zeg; wees niet 
weerspannig gelijk het weerspannige geslacht; doe 
uw mond open en eet wat ik u geef. 9 Toen zag ik en 
zie, een hand was naar mij uitgestrekt; en zie, 
daarin was een boekrol. 10 En Hij rolde ze voor mij 
open; zij was beschreven aan de voorzijde en aan 
de achterzijde: daarop waren klaagliederen 
geschreven, gezucht en gejammer. 



Bijbellezing  
Ezechiël 2 : 7 – 3 : 3  (NBG)

3 1 Hij zeide tot mij: Mensenkind, eet wat gij hier 
voor u ziet; eet deze rol en ga heen, spreek tot het 
huis Israëls. 2 Toen opende ik mijn mond, en Hij gaf 
mij die rol te eten. 3 En Hij zeide tot mij: 
Mensenkind, laat uw buik deze rol die Ik u geef, in 
zich opnemen en vul er uw binnenste mee. Toen at 
ik die op, en zij was in mijn mond zoet als honig.











Prediking

n.a.v. Ezechiël 2/3











Berichten van overlijden



Gebed



Collecten

“Uitgangs” Collecte Diaconie
Zending

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 
College van Kerkrentmeesters
Pastoraat

Deze QR code brengt u naar de giften pagina in de webshop
Direct na deze dienst zijn 2 
leden van het nazorgteam 
beschikbaar voor u in de 
kerkzaal  voor een 
luisterend oor en/of een 
gebed.











Zegen

(met 3x gezongen Amen)



Gezegende Zondag

In de avonddienst welke begint om 18.00 uur 

gaat voor:

Dhr. R. Antes uit Ridderkerk

Deze dienst is na te beluisteren op www.kerknumansdorp.nl


