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Welkom en mededelingen



Stil gebed

De gemeente gaat (indien mogelijk) staan



Psalm 84:1 en 5 

1 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, HEER,

het huis waar Gij uw naam en eer

hebt laten wonen bij de mensen.

Hoe brand ik van verlangen om

te komen in uw heiligdom.

Wat zou mijn hart nog liever wensen

dan dat het juichend U ontmoet

die leven zijt en leven doet.



Psalm 84:1 en 5 

5 O Here, ons schild van omhoog,

zie neder met een gunstig oog

op uw gezalfde in uw tempel.

Eén dag in uw paleis is meer

dan duizend elders. Ik verkeer

veel liever needrig aan uw drempel

dan dat ik aanzit, hooggeacht

waar men de HERE God veracht.



Votum en groet

Hierna gaat de gemeente weer zitten



Hemelhoog 554:1,3 en 6 

1 Dank U voor deze nieuwe morgen,

dank U voor deze nieuwe dag.

Dank U dat ik met al mijn zorgen

bij U komen mag

3 Dank U voor alle bloemengeuren

dank U voor ieder klein geluk.

Dank U voor alle held're kleuren,

dank U voor muziek.



Hemelhoog 554:1,3 en 6 

6 Dank U, uw liefde kent geen grenzen

dank U dat ik nu weet daarvan.

Dank U, o God, ik wil U danken

dat ik danken kan.



Gods geboden en beloften 
Deutronomium 6: 4-19 (NBV)

4  Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is 
de enige!

5  Heb daarom de HEER, uw God, lief met hart en 
ziel en met inzet van al uw krachten.

6  Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds 
in gedachten.

7  Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, 
thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u 
opstaat.

8  Draag ze als een teken om uw arm en als een 
band op uw voorhoofd.



Gods geboden en beloften 
Deutronomium 6: 4-19 (NBV)

9  Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de 
poorten van de stad.

10  Straks brengt de HEER, uw God, u naar het land 
dat hij u zal geven, zoals hij uw voorouders 
Abraham, Isaak en Jakob onder ede heeft beloofd. U 
krijgt daar grote, mooie steden, die u niet zelf hebt 
gebouwd,

11  huizen vol voorraden, die u niet hebt aangelegd, 
regenputten, die u niet hebt uitgehouwen, en 
wijnstokken en olijfbomen, die u niet hebt geplant. 
Als u daar in overvloed leeft,



Gods geboden en beloften 
Deutronomium 6: 4-19 (NBV)

12  zorg er dan voor dat u de HEER niet vergeet, die 
u uit de slavernij in Egypte heeft bevrijd.

13  Heb alleen ontzag voor de HEER, uw God, dien 
hem en zweer alleen bij zijn naam.

14  Laat u niet in met de goden van de omringende 
volken;

15  u zou daarmee de toorn van de HEER over u 
afroepen en hij zou u van de aardbodem wegvagen. 
Want de HEER, uw God, die in uw midden is, duldt 
geen andere goden naast zich.



Gods geboden en beloften 
Deutronomium 6: 4-19 (NBV)

17 Leef de geboden, de bepalingen en de wetten die 
de HEER, uw God, u heeft voorgehouden, 
zorgvuldig na

18  en doe wat goed is in zijn ogen. Dan zal het u 
goed gaan en kunt u het goede land in bezit nemen 
dat hij uw voorouders onder ede heeft toegezegd.

19  Al uw vijanden zal hij voor u op de vlucht drijven, 
zoals hij heeft beloofd.



Psalm 119: 34 en 49 

34  In eeuwigheid bestaat uw woord, uw kracht.

Hoog in de hemel is uw naam verheven.

Uw trouw is van geslachte tot geslacht,

al wat er leeft, ontvangt van U het leven.

Gij hebt de hele wereld voortgebracht

en voor altijd een vaste plaats gegeven.



Psalm 119: 34 en 49 

49 Hoe wonderbaar is uw getuigenis.

Ik zal het altijd in mijn hart bewaren.

Wanneer uw heilig woord geopend is

Zal ’t als een licht het duister op doen klaren.

Gij maakt verdwaalden van hun doel gewis,

Uw kennis maakt onkundigen ervaren.



Gebed 
om de opening van het 

Woord en verlichting met 
de Heilige Geest



Hemelhoog 494 

Uw Woord is een lamp voor mijn voet

en een licht op mijn pad.

Uw Woord is een lamp voor mijn voet

en een licht op mijn pad.

Uw Woord is een lamp, uw Woord is een 
licht.

Uw Woord is een lamp voor mijn voet

en een licht op mijn pad.



Kindernevendienst

De kinderen mogen naar de kindernevendienst



Schriftlezing: 
1 Samuël 9:1-3, 14-17, 26-27, 10:1-7 (NBV)

1   In Benjamin woonde een man die Kis heette. Hij 
was een zoon van Abiël, die een zoon was van Seror, 
de zoon van Bechorat, de zoon van Afiach. Hij 
behoorde tot de stam Benjamin en was een 
vermogend man.

2  Hij had een zoon die Saul heette, een lange, 
goedgebouwde jongeman die met kop en schouders 
boven iedereen in Israël uitstak.

3   Op een keer, toen zijn ezelinnen waren 
zoekgeraakt, zei Kis tegen zijn zoon: ‘Vooruit, ga jij 
met een van de knechten de ezelinnen zoeken.’



Schriftlezing: 
1 Samuël 9:1-3, 14-17, 26-27, 10:1-7 (NBV)

14  Ze liepen door naar de stad, en juist toen ze de 
poort binnen wilden gaan kwamen ze Samuël tegen, 
die op weg was naar buiten, naar de offerhoogte.

15  Een dag voor de komst van Saul had de HEER 
aan Samuël bekendgemaakt:

16  ‘Morgen om deze tijd stuur ik je een man uit 
Benjamin. Hem zul je zalven tot vorst over mijn volk 
Israël. Hij zal mijn volk bevrijden uit de greep van de 
Filistijnen, want ik heb me hun lot aangetrokken en 
hun roep om hulp gehoord.’

17  Zodra Samuël Saul zag, liet de HEER hem weten: 
‘Dit is nu de man over wie ik je gezegd heb: “Hij zal 
mijn volk beteugelen.”’



Schriftlezing: 
1 Samuël 9:1-3, 14-17, 26-27, 10:1-7 (NBV)

26  De volgende morgen, bij het krieken van de dag, 
riep Samuël naar Saul op het dak: ‘Sta op, ik zal u 
uitgeleide doen.’ Samen met Samuël ging Saul naar 
buiten.

27  Toen ze vanaf de stad naar beneden liepen, zei 
Samuël tegen Saul: ‘Zeg tegen uw knecht dat hij vast 
vooruitgaat.’ Toen de knecht hen een eind vooruit 
was, zei Samuël: ‘Blijft u nog even staan, dan zal ik u 
vertellen wat God met u voorheeft.’



Schriftlezing: 
1 Samuël 9:1-3, 14-17, 26-27, 10:1-7 (NBV)

1 Samuël 10:1-7

1   Hij goot een kruikje olie over Sauls hoofd uit, kuste 
hem en zei: ‘Hierbij zalft de HEER u tot vorst over het 
volk dat hem toebehoort.’

2  Daarna zei hij: ‘Als u straks na ons afscheid 
verdergaat, zult u in Selsach op de grens met 
Benjamin bij het graf van Rachel twee mannen 
aantreffen. Zij zullen u vertellen dat de ezelinnen 
waarnaar u op zoek was terecht zijn, en dat uw vader 
zich over hen geen zorgen meer maakt, maar dat hij 
ongerust is over u en zich afvraagt wat hij moet doen 
om u te vinden.



Schriftlezing: 
1 Samuël 9:1-3, 14-17, 26-27, 10:1-7 (NBV)

3  Wanneer u dan uw weg vervolgt en aankomt bij de 
Tabor-eik, zult u daar drie mannen tegenkomen die 
op weg zijn om God in Betel te vereren. De eerste 
heeft drie geitenbokjes bij zich, de tweede drie broden 
en de derde een zak wijn.

4  Ze zullen u vragen hoe het met u gaat en u twee 
broden geven, die u moet aannemen.

5  Als u ten slotte terugkomt in Gibea-Elohim, zult u in 
de buurt van de stad, bij de Filistijnse wachtpost, een 
stoet profeten tegenkomen die in vervoering van de 
offerhoogte afdaalt, voorafgegaan door muzikanten 
met harpen, tamboerijnen, fluiten en lieren.



Schriftlezing: 
1 Samuël 9:1-3, 14-17, 26-27, 10:1-7 (NBV)

6  Dan zult u worden gegrepen door de geest van de 
HEER en ook in vervoering raken, en u zult een 
ander mens worden.

7  Tijdens de gebeurtenissen die ik zojuist heb 
beschreven kunt u doen zoals uw hart u ingeeft, want 
God staat u bij.



Gezang 21:1,2 en 7 

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 liefde en prijs mijn lot.

Die lijf en ziel geschapen heeft

worde geloofd door al wat leeft.

Halleluja, halleluja!



Gezang 21:1,2 en 7 

2 Vorsten zijn mensen uit aarde geboren,

zij keren eens tot aarde weer;

rijkdom en macht, het gaat alles verloren,

niemand gedenkt hun daden meer.

Machtigen wank’len in hun waan,

roepen wij dan de Here aan.

Halleluja, halleluja!



Gezang 21:1,2 en 7 

7 Roem dan, gij mensen, en lofzingt tezamen

Hem die zo grote dingen doet.

Alles wat adem heeft roepe nu Amen,

zingen nu blijde: God is goed!

Love dan ieder die hem vreest

Vader en Zoon en Heil’ge Geest!

Halleluja, halleluja!



Verkondiging

n.a.v. 1 Samuël 10:1: 
‘Hij goot een kruikje olie over Sauls 
hoofd uit, kuste hem en zei: ‘Hierbij 
zalft de HEER u tot vorst over het 

volk dat hem toebehoort.’

Thema: ‘God ziet het hart aan’



Gezang 466:1 en 2 

1 Als God mijn God maar voor mij is,

wie is er dan mij tegen?

Dan werken druk en droefenis, 

mijn ziele tot een zegen. 

Dan waakt alom een engelenwacht,

dan zie ik sterren in de nacht,

en bloemen op mijn wegen. 



Gezang 466:1 en 2 

2 En wat er dreigt! Of wie er woedt, 

mijn Heiland blijft mij leiden,

Geen donker dal van tegenspoed,

kan van Zijn staf mij scheiden.

Hij blijft mij overal nabij,

aan stille waat’ren voert Hij mij,

en liefelijke weiden. 



Kindernevendienst

De kinderen komen terug in de dienst



Danken

Voorbeden

Gezamenlijk 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 dienst
College van Kerkrentmeesters
Eredienst en Kerkmuziek

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

Collecte uitgang
Diaconie
Zending

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



Hemelhoog 562 

1 
Mijn Vader, dank U wel dat U steeds bij mij bent,

U al mijn gedachten en verlangens kent,

dat U zo stil en rustig en begrijpend bent,

mijn Vader, dank U wel.

2 
Ik dank U dat Uw hand mij steeds behoedt en leidt,

dat U mij wilt bewaren in de felste strijd,

voor troost, die U mij geeft in onzekerheid,

mijn Vader, dank U wel. >>



Hemelhoog 562 

3 
Ik dank U voor de diepe vrede en de rust,

voor vreugde en voor blijdschap en voor levenslust,

ik dank U, dat U zelf nu heel mijn leven vult,

mijn Vader, dank U wel.

4 
Mijn woorden schieten vaak te kort, o Heer,

wat U aan mij wilt geven, dat is toch veel meer,

‘k ervaar uw diepe rijkdom en geluk steeds meer,

mijn Vader, dank U wel. >>



Hemelhoog 562 

5 
Daarom wil ik U danken, dat ik zingen kan,

dat ik U met mijn stem toch altijd loven kan,

dat ik U in dit lied van harte danken kan,

mijn Vader, dank U wel.



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



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 dienst
College van Kerkrentmeesters
Eredienst en Kerkmuziek

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

Collecte uitgang
Diaconie
Zending

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. M.M. van Campen uit Goes

Onze diensten zijn te volgen via kerknumansdorp.nl


