
Ochtenddienst

27 september 2020

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Voorganger : Ds. W. P. van der Hoeven uit Amersfoort

Muziek : Danny en Gerdine Spaans

Hervormde Gemeente Numansdorp



● Bescherm elkaars gezondheid

● Houd 1,5 meter met andere huishoudens

● Volg aanwijzingen van coördinatoren en  

koster

• Blijf zitten op de toegewezen plaats

● Alleen zang door ‘voorzanger’

● Toegangsdeuren staan open i.v.m. ventilatie

● Geen toilet (bij nood: Pandje 20)

● Geen ontmoeting en koffie/thee drinken na

afloop





LBps.142: 1 en 2



LBps.142: 2

Wanneer mijn geest in mij versmacht

kent Gij mijn pad, staat Gij op wacht.

Al mijn beweging gaat Gij na,

waar ik ook ga, waar ik ook sta!





LBps.142: 7

Al uw getrouwen roep ik saam

als Gij mij zo hebt welgedaan,

zij zullen horen hoe ik zing

uw naam en uw rechtvaardiging.





Gods Gebod



LBps.30: 2 en 3





LBps.30: 2 en 3

Hoe zorgeloos had ik gedacht

dat ik, bevestigd door uw kracht,

o Here, boven elk gevaar

stond als een berg, onwankelbaar!

Maar nauwlijks hieldt Gij U verborgen,

of mij omringden schrik en zorgen.



Gebed



Moment voor de kinderen



Schriftlezing | 1 Samuel 24
(HSV)

1David trok daarvandaan en bleef in de 

bergvestingen van Engedi. 2En het gebeurde, 

nadat Saul was teruggekeerd van het 

achtervolgen van de Filistijnen, dat men hem 

vertelde: Zie, David is in de woestijn van Engedi. 
3Toen nam Saul drieduizend van de beste 

mannen uit heel Israël, en ging op weg om David 

en zijn mannen te zoeken bij de Steenbokrotsen. 
4Hij kwam bij de schaapskooien aan de weg, 

waar een grot was; 



Schriftlezing | 1 Samuel 24
(HSV)

Saul ging daarin om zijn behoefte te doen. Nu 

zaten David en zijn mannen aan de zijkanten in 

de grot. 5Toen zeiden de mannen van David 

tegen hem: Zie, de dag waarvan de HEERE u 

gezegd heeft: Zie, Ik geef uw vijand in uw hand, 

en u kunt met hem doen zoals het goed is in uw 

ogen! Toen stond David op en sneed stilletjes 

een punt van Sauls mantel af. 6En het gebeurde 

daarna dat het hart van David in hem bonsde, 

omdat hij die punt van de mantel van Saul 

afgesneden had.



Schriftlezing | 1 Samuel 24
(HSV)

7En hij zei tegen zijn mannen: Moge 

de HEERE er geen sprake van laten zijn dat 

ik ooit zoiets zou doen bij mijn heer, bij de 

gezalfde van de HEERE, dat ik mijn hand tegen 

hem uit zou steken, want hij is de gezalfde van 

de HEERE. 8En David weerhield zijn mannen 

met deze woorden, en hij liet hun niet toe tegen 

Saul op te staan. En Saul stond op en ging de 

grot uit, naar de weg. 9Daarna stond David op, 

ging de grot uit en riep Saul achterna: Mijn heer 

de koning! 



Schriftlezing | 1 Samuel 24
(HSV)

Toen keek Saul achter zich en David knielde met 

zijn gezicht ter aarde en boog zich neer.10En 

David zei tegen Saul: Waarom luistert u naar de 

woorden van de mensen die zeggen: Zie, David 

wil u kwaad doen? 11Zie, deze dag hebben uw 

ogen gezien dat de HEERE u vandaag in mijn 

hand gegeven heeft in de grot. Men zei dat ik u 

doden moest, maar ik heb u gespaard, want ik 

zei: Ik zal mijn hand niet uitsteken tegen mijn 

heer; hij is immers de gezalfde van de HEERE.



Schriftlezing | 1 Samuel 24
(HSV)

12Zie toch, mijn vader, ja zie, een punt van uw 

mantel in mijn hand! Toen ik namelijk die punt 

van uw mantel afsneed, heb ik u niet gedood. 

Erken en zie dat er in mijn hand geen kwaad of 

overtreding is, en dat ik tegen u niet gezondigd 

heb. Toch jaagt u op mijn leven om dat weg te 

nemen. 13De HEERE zal rechtspreken tussen mij 

en u. De HEERE zal Zich vanwege mij op u 

wreken, maar mijn hand zal niet tegen u zijn. 



Schriftlezing | 1 Samuel 24
(HSV)

14Zoals het oude spreekwoord zegt: Uit de 

goddelozen komt goddeloosheid voort. Mijn hand 

zal echter niet tegen u zijn.15Achter wie is de 

koning van Israël aan getrokken? Achter wie 

jaagt u aan? Achter een dode hond, achter een 

enkele vlo? 16De HEERE zal Rechter zijn en 

oordelen tussen mij en u. Hij zal toezien en het 

voor mij opnemen, en mij recht doen en 

bevrijden uit uw hand.



Schriftlezing | 1 Samuel 24
(HSV)

17En het gebeurde, toen David geëindigd had 

deze woorden tot Saul te spreken, dat Saul zei: 

Is dit jouw stem, mijn zoon David? En Saul 

begon luid te huilen. 18Hij zei tegen David: Jij 

bent rechtvaardiger dan ik, want jij bent goed 

voor mij geweest, en ik ben slecht voor jou 

geweest. 19Je hebt vandaag verteld dat je mij 

goedgedaan hebt; want de HEERE had mij in 

jouw hand overgeleverd, maar je hebt mij niet 

gedood.



Schriftlezing | 1 Samuel 24
(HSV)

20En wanneer iemand zijn vijand vindt, laat hij 

hem dan ongehinderd gaan? Moge de HEERE 

jou belonen voor het goede dat je mij vandaag 

gedaan hebt. 21En nu, zie, ik weet dat jij zeker 

koning zult worden en dat het koninkrijk van Israël 

in jouw hand zal standhouden. 22Zweer mij dan nu 

bij de HEERE dat jij mijn nageslacht na mij niet 

zult uitroeien en mijn naam niet weg zult vagen 

van het huis van mijn vader.23Toen zwoer David 

dat aan Saul; en Saul ging naar zijn huis, maar 

David en zijn mannen gingen naar de vesting.



LBgz. 390: 1





Schriftlezing | Johannes 13: 31-35 
(HSV)

31 Toen hij dan naar buiten gegaan was, zei 

Jezus: Nu is de Zoon des mensen verheerlijkt, 

en God is in Hem verheerlijkt. 
32 Als God in Hem verheerlijkt is, zal God Hem 

ook in Zichzelf verheerlijken, en Hij zal Hem 

meteen verheerlijken. 
33 Lieve kinderen, nog een korte tijd ben Ik bij u. 

U zult Mij zoeken, en zoals Ik gezegd heb tegen 

de Joden, zo zeg Ik het nu ook tegen u: Waar Ik 

heen ga, kunt u niet komen.



Schriftlezing |Johannes 13: 31-35 
(HSV)

34 Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u 

elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u 

ook elkaar liefhebben.
35 Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn 

discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.



Preek 



LBps 80: 6 en 7





LBps 80: 6 en 7





Voorbereiding Heilig Avondmaal



HH 519: 2





Dienst der Gebeden



Collecten

“Uitgangs” collecte 

Diaconie

Vredesorganisatie PAX

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

1e collecte 

College van Kerkrentmeesters

Predikantsplaatsen

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



LBgz 429: 1 en 3





LBgz.429: 1 en 3

Treed vrolijk voort op 's Heren wegen,

neem zijn gebod getrouw in acht.

't Wordt eindlijk alles u ten zegen,

wanneer gij daarop biddend wacht.

En wie gelovig op Hem ziet,

weet zeker, Hij verlaat ons niet.



Zegen



Orgelspel


