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Welkom

Mededelingen door ouderling 

Edwin Mallegrom

Voor verdere bijzonderheden 

wordt verwezen naar de weekbrief. 



Stil gebed
Wij gaan (indien mogelijk) staan.



LBps.118 vers 1 en 7

1 Laat ieder 's Heren goedheid prijzen,

zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Laat, Israël, uw lofzang rijzen:

Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Dit zij het lied der priesterkoren:

Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Gij, die den Heer vreest, laat het horen:

Zijn liefde duurt in eeuwigheid.



LBps.118 vers 1 en 7

7 Ontsluit, ontsluit nu voor mijn schreden

de poorten der gerechtigheid.

Laat mij de voorhof binnentreden

en loven 's HEREN majesteit.

Dit is de poort, de poort des HEREN,

Gods knechten zullen binnengaan.

God van mijn heil, U wil ik eren,

nu ik uw antwoord heb verstaan.



Bemoediging en groet

Na bemoediging en groet gaan wij weer zitten



ELB.118 vers 1

1 Hij kwam bij ons, heel gewoon,

de Zoon van God als mensenzoon.

Hij diende ons als een knecht,

en heeft zijn leven afgelegd.

Zie onze God, de Koning-Knecht.

Hij heeft zijn leven afgelegd.

Zijn voorbeeld roept om te dienen elke dag,

gedragen door zijn liefd' en kracht.



Lied van verootmoediging



ELB.308 vers 1, 2 en 3

1 Doorgrond mijn hart 

en ken mijn weg, o Heer.

Beproef me en zie wat niet is tot uw eer.

Is soms de weg die ’k ga niet goed voor mij:

leid me op de eeuw’ge weg, 

Heer, maak mij vrij!



ELB.308 vers 1, 2 en 3

2 O, Heer, heb dank, 

’k mag toch de uwe zijn.

Uw dierbaar bloed 

wast mij van zonden rein.

Doop mij met vuur, 

opdat ’k mij niet meer schaam:

’k Wil leven Heer, tot eer van uwe Naam.



ELB.308 vers 1, 2 en 3

3 Zie Heer, hier ben ik; 

maak mij een vat voor U;

Woon in mijn hart, vernieuw het, doe het nu!

Verbreek mijn wil,

maak me’ ook van hoogmoed vrij;

’k Wil in U blijven, Heer, blijf Gij in mij.



Leefregel
1 Korinthe 6: 12-20 (NBV)

12U zegt: ‘Alles is mij toegestaan.’ Maar niet alles 

is goed voor u. Zeker, alles is mij toegestaan, 

maar ik mag me door niets laten beheersen.
13U zegt: ‘Het voedsel is er voor de buik en de 

buik is er voor het voedsel, en God zal aan beide 

een einde maken.’ Maar bedenk dat het lichaam 

er niet is om ontucht mee te plegen: het is er voor 

de Heer en de Heer is er voor het lichaam. 
14God heeft de Heer opgewekt, en door zijn 

macht zal hij ook ons opwekken.



Leefregel
1 Korinthe 6: 12-20 (NBV)

15Weet u niet dat uw lichaam een deel is van het 

lichaam van Christus? Zou ik dan van de delen 

van zijn lichaam de lichaamsdelen van een hoer 

maken? Dat nooit!
16Of weet u niet dat wie zich met een hoer 

verenigt samen met haar één lichaam wordt? 

Want de Schrift zegt: ‘Zij zullen één lichaam zijn.’
17Maar wie zich met de Heer verenigt wordt met 

hem één geest.



Leefregel
1 Korinthe 6: 12-20 (NBV)

18Ga ontucht uit de weg! Geen enkele andere 

zonde die een mens kan begaan tast het lichaam 

aan, maar wie ontucht pleegt zondigt tegen het 

eigen lichaam.
19Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van 

de heilige Geest, die in u woont en die u 

ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u 

niet van uzelf bent?
20U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer 

met uw lichaam.



LBgz.317 vers 2

2 Amen, Jezus Christus, amen!

Ja, Gij zult in 't groot heelal

't rijk der duisternis beschamen,

tot het niet meer wezen zal.

Woon', o Heiland, in ons midden!

Onder uwe heerschappij

zijn wij zalig, zijn wij vrij.

Leer ons strijden, leer ons bidden!

Amen, heerlijkheid en macht

word' U eeuwig toegebracht!



Gebed 

om de opening van het Woord



Moment met de kinderen



Kinderlied ELB 476 vers 1, 3 en 5



Kinderlied ELB 448



Kinderlied ELB 448



Kindernevendienst

De kinderen gaan naar de kindernevendienst



Bijbellezing
2 Kronieken 5 (NBV)

1Toen al het werk dat koning Salomo aan de 

tempel van de HEER had laten verrichten 

voltooid was, liet hij de wijgeschenken van zijn 

vader David naar de tempel overbrengen. Hij 

borg het goud en zilver en de andere voorwerpen 

in de schatkamers van de tempel van God.
2Daarna liet koning Salomo de oudsten van Israël 

en de stamhoofden, allen die aan het hoofd van 

een familie stonden, naar Jeruzalem komen om 

de ark van het verbond met de HEER over te 

brengen vanuit de Davidsburcht, 



Bijbellezing
2 Kronieken 5 (NBV)

de bergvesting op de Sion. 3Alle Israëlieten 

kwamen voor het feest in de zevende maand 

naar de koning.4Toen alle oudsten van Israël 

aanwezig waren, namen de Levieten de ark op.
5De ark, de ontmoetingstent en de bijbehorende 

gewijde voorwerpen werden gedragen door de 

Levitische priesters. 6Koning Salomo hield 

intussen met de Israëlieten, die zich met hem 

rond de ark verzameld hadden, een 

offerplechtigheid waarbij zo veel schapen, geiten 

en runderen werden geofferd 



Bijbellezing
2 Kronieken 5 (NBV)

dat hun aantal niet vast te stellen was.
7De priesters brachten de ark van het verbond 

met de HEER naar zijn nieuwe plaats in de 

achterste zaal van de tempel, het allerheiligste, 

en zetten hem neer onder de vleugels van de 

cherubs, 8zodat de gespreide vleugels van de 

cherubs zich beschermend over de ark en zijn 

draagbomen uitstrekten. 9Deze draagbomen 

staken een stuk uit, en men kon de uiteinden 

ervan alleen zien wanneer men vlak voor de ark 

stond, 



Bijbellezing
2 Kronieken 5 (NBV)

dus vlak voor de toegang tot de achterzaal; van 

verder weg waren ze niet te zien. De ark bevindt 

zich daar tot op de dag van vandaag. 10Hij bevat 

niets anders dan de twee platen die Mozes op 

de Horeb heeft doorgegeven toen de HEER een 

verbond sloot met de Israëlieten tijdens hun 

uittocht uit Egypte.
11Op het moment dat de priesters uit het 

heiligdom naar buiten kwamen – alle priesters 

hadden zich zonder uitzondering geheiligd, ook 

zij die volgens het rooster geen dienst hadden,



Bijbellezing
2 Kronieken 5 (NBV)

12en alle Levitische zangers, te weten Asaf, 

Heman, Jedutun en hun zonen en broers, 

gekleed in fijn linnen, stonden met hun cimbalen, 

harpen en lieren aan de oostkant van het altaar 

klaar, en ook nog honderdtwintig priesters met 

trompetten –, 13op dat moment moesten de 

blazers en zangers samen muziek ten gehore 

brengen ter ere van de HEER. 

Zodra het geluid van de trompetten, cimbalen en 

andere instrumenten opklonk en de zangers de 

lofzang aanhieven:



Bijbellezing
2 Kronieken 5 (NBV)

‘De HEER is goed, eeuwig duurt zijn trouw,’ vulde 

de tempel, het huis van de HEER, zich met een 

wolk. 14De priesters konden hun dienst niet meer 

verrichten, want de majesteit van God vulde de 

hele tempel.



PsOB.100 vers 1, 3 en 4

1 Juich aarde, juich alom den Heer’,

dient God met blijdschap, geeft Hem eer;

komt, nadert voor zijn aangezicht;

zingt Hem een vrolijk lofgedicht.



PsOB.100 vers 1, 3 en 4

3 Gaat tot zijn poorten in met lof,

met lofzang in zijn heilig hof;

looft Hem aldaar met hart en stem;

prijst zijnen Naam, verheerlijkt Hem.



PsOB.100 vers 1, 3 en 4

4 Want goedertieren is de Heer’;

zijn goedheid eindigt nimmermeer;

zijn trouw en waarheid houdt haar kracht

tot in het laatste nageslacht.



Prediking
Kronieken 5: 13 en 14

Op dat moment moesten de blazers en zangers samen 

muziek ten gehore brengen ter ere van de HEER. 

Zodra het geluid van de trompetten, cimbalen en andere 

instrumenten opklonk en de zangers de lofzang 

aanhieven:

‘De HEER is goed, eeuwig duurt zijn trouw,’ vulde de 

tempel, het huis van de HEER, zich met een wolk. 

De priesters konden hun dienst niet meer verrichten, 

want de majesteit van God vulde de hele tempel.

God reageert op muziek





















LBgz.323 vers 1, 2 en 8

1 God is tegenwoordig, God is in ons midden,

laat ons diep in 't stof aanbidden.

God is in ons midden, laat nu alles zwijgen

alles in ons voor Hem neigen.

Wie de stem heft tot Hem

sla de ogen neder,

geve 't hart Hem weder.



LBgz.323 vers 1, 2 en 8

2 God is tegenwoordig, die in 't licht daarboven

dag en nacht de engelen loven.

Heilig, heilig, heilig, zingen Hem ter ere

al de hoge hemelsferen.

Laat o Heer, U ter eer,

ons lied ook U prijzen,

lof en dank bewijzen.



LBgz.323 vers 1, 2 en 8

8 Heer kom in mij wonen, zij mijn hart en leven,

U ten heiligdom gegeven.

Gij die zo nabij zijt, wend mij toe uw wezen,

dat G'in mij uw beeld moogt lezen.

Waar ik ga, zit of sta,

laat mij U aanschouwen,

met een stil vertrouwen.



Kindernevendienst

De kinderen komen terug in de kerk.



Berichten van overlijden



Stilte

Danken

Voorbeden

Onze Vader



Inzameling van de gaven

De collecte in de dienst is voor

het college van Kerkrentmeesters:

1. Eredienst en kerkmuziek

2. Verbouwing ‘de Voorhof’

De collecte bij de uitgang is voor de diaconie:

- Het ‘Wereldhuis’ (Kerk in actie)

Tijdens de collecte komen de kinderen van de oppas in de kerk.

Direct na deze dienst zijn 2 leden van het nazorgteam 

beschikbaar voor u in de kerk  

voor een luisterend oor en/of een gebed



Startweekend
14 en 15 september 

Kindermiddag 
15.00 – 18.30

Voorhof/Buitensluis

Zondag10.00 uur
Startdienst
Dorpskerk

Daarna
Startbrunch

Voorhof

Zaterdag

‘Je bent niet alleen’



LBps.136 vers 1, 2 en 13 
(wij gaan indien mogelijk staan)

1 Looft den Heer, want Hij is goed,

trouw in alles wat Hij doet.

Want zijn goedertierenheid

zal bestaan in eeuwigheid.



LBps.136 vers 1, 2 en 13

2 Geeft den God der goden eer,

jubelt voor der heren Heer.

Hij doet wondren, Hij alleen

trouw door alle tijden heen.



LBps.136 vers 1, 2 en 13

13 Aan den God des hemels zij

eer en dank en heerschappij,

want zijn goedertierenheid

zal bestaan in eeuwigheid.



Zegen

met gezongen 

Amen



Onze diensten zijn na te luisteren via www.kerknumansdorp.nl

Direct na deze dienst zijn 2 leden van het nazorgteam 

beschikbaar voor u in de kerk  

voor een luisterend oor en/of een gebed.

Ds A. Spaans uit Colijnsplaat

gaat vanmiddag om 18.00 uur voor in deze kerk

U bent nu van harte welkom in 
de Voorhof 

voor koffie, thee en limonade 
en om elkaar te ontmoeten


