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Al 80 aanmeldingen!

Heeft u zich nog niet (definitief) aangemeld? 

Aanmelden kan tot uiterlijk zondag 11 september.

Mail naar 
gemeentedag@hervormdnumansdorp.nl

Dit wilt u niet missen! 

mailto:gemeentedag@hervormdnumansdorp.nl


Welkom en mededelingen



Stil gebed

De gemeente gaat (indien mogelijk) staan



Psalm 100 : 1 en 2 



Psalm100 : 1 en 2



Votum en groet

Hierna gaat de gemeente weer zitten



Aanvangstekst :

“En Hij die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik 

maak alle dingen nieuw. Hij zeide: Schrijf, want 

deze woorden zijn getrouw en waarachtig. Wie 

overwint, zal deze dingen beërven. (Op. 21: 5)”



Psalm 100 : 3 en 4



Psalm 100 : 3 en 4



Wetslezing

Hoofdsom der wet
Mt. 37 -40



Psalm 111 : 6



Psalm 111 : 6



Gebed om de verlichting met 
de Heilige Geest



Kindernevendienst

De kinderen gaan naar de kindernevendienst



1e Schriftlezing 

1 Koningen 21 : 1 - 17 (NBG)   

1Hierna gebeurde het volgende. De Jizreëliet
Nabot had een wijngaard, te Jizreël gelegen naast 
het paleis van Achab, de koning van Samaria. 2En 
Achab sprak tot Nabot: Geef mij toch uw 
wijngaard, opdat hij mij tot moestuin zij, want hij 
ligt vlak naast mijn huis; dan zal ik u een betere 
wijngaard daarvoor in de plaats geven, of, indien 
gij dit liever hebt, wil ik u het geld van de 
koopprijs geven. 3Doch Nabot zeide tot Achab: 
Daarvoor beware mij de HERE, dat ik de erfenis 
van mijn vaderen aan u zou geven. 4Toen kwam 
Achab in zijn huis, gemelijk en toornig over het 
woord dat de Jizreëliet Nabot tot hem had 
gesproken, namelijk dat hij gezegd had:



Ik zal u de erfenis van mijn vaderen niet geven. En 
hij legde zich neer op zijn bed, keerde zijn gezicht 
om en wilde niets eten.
5Daarop kwam zijn vrouw Izebel bij hem en sprak 
tot hem: Waarom zijt gij zo gemelijk gestemd, dat gij 
niets eten wilt? 6Toen sprak hij tot haar: Ik heb met 
de Jizreëliet Nabot gesproken en tot hem gezegd: 
geef mij toch uw wijngaard voor geld, of, indien gij 
dat liever hebt, wil ik u er een wijngaard voor in de 
plaats geven. Maar hij zeide: ik geef u mijn 
wijngaard niet. 7Daarop zeide zijn vrouw Izebel tot 
hem: Gij oefent nu eens koninklijke macht uit over 
Israël! Sta op en eet, laat uw hart vrolijk zijn; ik zal u 
de wijngaard van de Jizreëliet Nabot geven. 8Toen 
schreef zij brieven in naam van Achab, verzegelde 
die met zijn zegel en zond de brieven aan de oudsten 
en de edelen, die bij Nabot in zijn stad woonden.



9In die brieven had zij aldus geschreven: Roept een 
vasten uit en zet Nabot op de eerste plaats van het 
volk. 10Zet voorts twee mannen tegenover hem, 
nietswaardige lieden, die aldus van hem moeten 
getuigen: gij hebt God en de koning vaarwel gezegd; 
voert hem dan naar buiten en stenigt hem, zodat hij 
sterft.
11Toen deden de mannen van zijn stad, de oudsten 
en de edelen, die in zijn stad woonden, zoals Izebel 
hun had opgedragen, zoals geschreven stond in de 
brieven die zij hun gezonden had. 12Zij riepen een 
vasten uit en zij zetten Nabot op de eerste plaats van 
het volk. 13Daarop kwamen de twee mannen, 
nietswaardige lieden, gingen tegenover hem zitten, 
en deze nietswaardige lieden getuigden van Nabot
ten overstaan van het volk aldus:



Nabot heeft God en de koning vaarwel gezegd. 
Toen voerden zij hem buiten de stad en 
wierpen stenen op hem, zodat hij 
stierf. 14Vervolgens zonden zij aan Izebel 
bericht: Nabot is gestenigd, hij is dood. 15Zodra 
Izebel hoorde, dat Nabot gestenigd en dood 
was, zeide Izebel tot Achab: Sta op, neem de 
wijngaard van de Jizreëliet Nabot in bezit, die 
hij weigerde u voor geld te geven, want Nabot
is niet meer in leven, maar hij is dood. 16Zodra 
Achab hoorde, dat Nabot dood was, stond hij 
op om naar de wijngaard van de Jizreëliet
Nabot te gaan en die in bezit te nemen.





2e Schriftlezing 

Efeziërs 4 : 17 - 26  (NBG)   

17Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij niet 
langer moogt wandelen zoals ook de heidenen 
wandelen, in de ijdelheid van hun 
denken, 18verduisterd in hun verstand, vervreemd 
van het leven Gods om de onwetendheid, die in 
hen heerst, om de verharding van hun hart. 19Zij 
hebben zich immers in hun verdoving 
overgegeven aan de losbandigheid om gretig winst 
te slaan uit allerlei onreinheid. 20Maar gij geheel 
anders: gij hebt Christus leren kennen. 21Gij toch 
hebt van Hem gehoord en zijt in Hem 
onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus,



22dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de 
oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn 
misleidende begeerten, 23dat gij verjongd wordt 
door de geest van uw denken, 24en de nieuwe 
mens aandoet, die naar (de wil van) God 
geschapen is in waarachtige gerechtigheid en 
heiligheid.
25Legt daarom de leugen af en spreekt waarheid, 
ieder met zijn naaste, omdat wij leden zijn van 
elkander. 26Geraakt gij in toorn, zondigt dan niet: 
de zon mag niet over een opwelling van uw 
toorn ondergaan;



Gezang 106 : 2 en 3



Gezang 106 : 2 en 3



Verkondiging



Gezang 473 : 1, 2, 3 en 9



Gezang 473 : 1, 2, 3 en 9



Gezang 473 : 1, 2, 3 en 9



Gezang 473 : 1, 2, 3 en 9



Kindernevendienst

De kinderen komen terug in de dienst



Gebeden



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
1e – Weekbrief
2e – Onderhoud gebouwen

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

Collecte uitgang
Diaconie
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



Psalm 90 : 1 en 8



Psalm 90 : 1 en 8



Psalm 90 : 1 en 8



Psalm 90 : 1 en 8



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. A.T. Maarleveld

Onze diensten zijn te volgen via kerknumansdorp.nl
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