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Welkom en mededelingen



Stil gebed

De gemeente gaat (indien mogelijk) staan



Psalm 122: 1 en 2 

1 Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,

toen men mij zeide: 'Gord u aan

om naar des Heren huis te gaan!

Kom ga met ons en doe als wij!'

Jeruzalem, dat ik bemin,

wij treden uwe poorten in,

u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!

Jeruzalem, van ver aanschouwd,

wel saamgevoegd en welgebouwd,

o schone stede, die wij groeten.



Psalm 122: 1 en 2 

2 Hoe zijn de stammen opgegaan!

Hier gingen ons de voeten voor

der pelgrims, die de Heer verkoor,

hier, waar uw heilge muren staan!

Jeruzalem, dat ik bemin,

wij treden uwe poorten in

naar 's Heren woord, om zijn naams ere!

Zo is het Israël gezegd:

hier zijn de zetels van het recht,

de troon, waar David zal regeren!



Votum en groet

Hierna gaat de gemeente weer zitten



Psalm 122: 3 

3 Bidt heil toe aan dit Vredesoord:

dat die u mint bevredigd zij,

dat vrede in uw wallen zij,

gezegend zij uw muur en poort!

Jeruzalem, dat ik bemin,

wij treden uwe poorten in

om u met vrede te ontmoeten!

Om al mijn broeders binnen u,

om 's Heren tempel wil ik u,

o stad van God, met vrede groeten.



Verootmoedigingsgebed



Gezang 291: 1

Nooit kan 't geloof te veel verwachten,

des Heilands woorden zijn gewis.

't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten,

maar nooit een vriend als Jezus is.

Wat zou ooit zijne macht beperken?

't Heelal staat onder zijn gebied!

En wat zijn liefde wil bewerken,

ontzegt Hem zijn vermogen niet.



Lezing Gods Gebod



Gezang 291: 2

Die hoop moet al ons leed verzachten.

Komt, reisgenoten, 't hoofd omhoog!

Voor hen, die 't heil des Heren wachten,

zijn bergen vlak en zeeën droog.

O zaligheid niet af te meten,

o vreugd, die alle smart verbant!

Daar is de vreemdlingschap vergeten

en wij, wij zijn in 't vaderland!



Gebed



Kindernevendienst
voor de onderbouw



Schriftlezing
2 Samuel 6 (NBG)

1 Wederom vergaderde David alle jongemannen 

in Israël, dertigduizend; 2 en trok op en toog met 

al het volk dat bij hem was, uit Baäle-Jehuda, om 

vandaar de ark Gods mee te voeren, waarover 

de naam is uitgeroepen: de naam van de Here 

der heerscharen, die op de cherubs troont. 3 Zij 

vervoerden de ark Gods op een nieuwe wagen; 

zij haalden haar uit het huis van Abinadab op de 

heuvel, en Uzza en Achio, de zonen van 

Abinadab, leidden de wagen met de ark Gods; 



Schriftlezing
2 Samuel 6 (NBG)

4 Achio liep voor de ark uit. 5 David en het gehele 

huis van Israël dansten voor het aangezicht des 

Heren, onder begeleiding van allerlei 

(instrumenten van) cypressehout, citers, harpen, 

tamboerijnen, rinkelbellen en cimbalen. 6 Maar 

toen zij bij de dorsvloer van Nakon kwamen, 

strekte Uzza zijn hand uit naar de ark Gods en 

greep haar, omdat de runderen uitgleden.7 En de 

toorn des Heren ontbrandde tegen Uzza en God 

sloeg hem daar om deze onbedachtzaamheid; hij 

stierf daar bij de ark Gods. 



Schriftlezing
2 Samuel 6 (NBG)

8 David was diep getroffen, omdat de Here zulk 

een zware slag aan Uzza had toegebracht; 

daarom noemt men die plaats Peres-Uzza tot op 

de huidige dag. 9 Te dien dage werd David 

bevreesd voor de Here en hij zeide: Hoe zou de 

ark des Heren tot mij komen? 10 Daarom wilde 

David de ark des Heren niet bij zich nemen in de 

stad Davids, maar liet haar onderbrengen in het 

huis van de Gatiet Obed-Edom.



Schriftlezing
2 Samuel 6 (NBG)

11 En de ark des Heren bleef drie maanden in het 

huis van de Gatiet Obed-Edom, en de Here 

zegende Obed-Edom en zijn gehele huis. 12 Aan 

koning David werd meegedeeld: De Here heeft 

het huis van Obed-Edom en al wat hij bezit, 

gezegend, ter wille van de ark Gods. Toen ging 

David heen en haalde de ark Gods onder gejuich 

uit het huis van Obed-Edom naar de stad Davids.  
13 Nadat de dragers van de ark des Heren zes 

schreden voortgegaan waren, offerde hij een 

rund en een gemest kalf. 



Schriftlezing
2 Samuel 6 (NBG)

14 En David danste uit alle macht voor het 

aangezicht des Heren; David nu was omgord 

met een linnen lijfrok.15 David en het gehele huis 

Israëls haalden de ark des Heren, onder gejubel 

en hoorngeschal.16 Toen de ark des Heren de 

stad Davids binnenkwam, keek Mikal, de dochter 

van Saul, door het venster en zag koning David 

huppelen en dansen voor het aangezicht des 

Heren; en zij verachtte hem in haar hart.



Schriftlezing
2 Samuel 6 (NBG)

17 Nadat zij de ark des Heren binnengebracht 

hadden, zetten zij haar neer op haar plaats, in de 

tent die David voor haar gespannen had, en 

David bracht brandoffers en vredeoffers voor het 

aangezicht des Heren.  18 Toen David gereed 

was met het brengen van de brandoffers en de 

vredeoffers, zegende hij het volk in de naam van 

de Here der heerscharen. 19 Hij deelde uit aan 

het gehele volk, aan de gehele menigte van 

Israël, zowel mannen als vrouwen, 



Schriftlezing
2 Samuel 6 (NBG)

ieder één broodkoek, één stuk vlees, en één 

druivenkoek. Daarop ging al het volk heen, ieder 

naar zijn huis. 20 Toen David terugkeerde om zijn 

gezin te begroeten, ging Mikal, de dochter van 

Saul, David tegemoet, en zeide: Wat een eer 

heeft de koning van Israël zich thans verworven, 

dat hij zich heden ontbloot heeft ten aanschouwen 

van de slavinnen zijner dienaren, zoals een 

lichtzinnig man zich schaamteloos ontbloot!  



Schriftlezing
2 Samuel 6 (NBG)

21 Maar David zeide tot Mikal: Voor het 

aangezicht des Heren, die mij verkoren heeft 

boven uw vader en boven heel zijn huis om mij 

aan te stellen tot vorst over het volk des Heren, 

over Israël, – voor het aangezicht des Heren heb 

ik gedanst. 22 Ja, ik zal mij nog geringer 

gedragen dan ik deed; ik zal onaanzienlijk zijn in 

eigen ogen, en bij de slavinnen van wie gij 

spreekt, bij haar wil ik eer verwerven. 23 Mikal

nu, de dochter van Saul, bleef kinderloos tot de 

dag van haar dood toe.



Psalm 132: 1, 2 en 3



Psalm 132: 1, 2 en 3



Psalm 132: 1, 2 en 3



Psalm 132: 1, 2 en 3



Psalm 132: 1, 2 en 3



Psalm 132: 1, 2 en 3



Schriftlezing
Lukas 9: 37 – 43a (NBG)

37 En het geschiedde, toen zij de volgende dag 

van de berg afdaalden, dat een grote schare 

Hem tegemoet kwam. 38 En zie, een man uit de 

schare riep, zeggende: Meester, ik smeek U naar 

mijn zoon om te zien, want hij is mijn enige, 39 en 

zie, een geest grijpt hem en dan schreeuwt hij 

plotseling en hij doet hem stuiptrekken, dat hem 

het schuim op de mond staat, en als hij hem 

mishandelt, laat hij hem nauwelijks los. 40 En ik 

heb uw discipelen gesmeekt hem uit te drijven en 

zij hebben het niet gekund. 



Schriftlezing
Lukas 9: 37 – 43a (NBG)

41 Jezus antwoordde en zeide: O ongelovig en 

verkeerd geslacht, hoelang zal Ik nog bij u zijn en 

u verdragen? Breng uw zoon hier. 42 En nog 

terwijl hij naderbij kwam, wierp de boze geest 

hem op de grond en deed hem stuiptrekken. 

Maar Jezus bestrafte de onreine geest en Hij 

genas de knaap en gaf hem terug aan zijn vader. 
43a En allen stonden verslagen over de majesteit 

Gods. 



Gezang 280: 1, 2 en 3



Gezang 280: 1, 2 en 3



Gezang 280: 1, 2 en 3



Gezang 280: 1, 2 en 3



Gezang 280: 1, 2 en 3



Gezang 280: 1, 2 en 3



Preek



Psalm 24: 1, 2 en 3

1 De aarde en haar volheid zijn

des Heren koninklijk domein,

de wereld en die daarin wonen.

Het land rijst uit de oceaan,

rivieren breken zich ruim baan

om Gods volmaakte macht te tonen.



Psalm 24: 1, 2 en 3

2 Wie is de mens die op zal gaan

en voor Gods heilig aanschijn staan?

Wie mag de tempel binnentreden?

Wie niet op loze wijsheid bouwt,

zijn hart en handen zuiver houdt

van kwade trouw en valse eden.



Psalm 24: 1, 2 en 3

3 God is hem zegenrijk nabij,

in 't recht des Heren wandelt hij,

de God des heils zal hem verblijden.

een nieuw geslacht gaat op in 't licht

en zoekt des Heren aangezicht,

Jakob, het volk dat Hij zal leiden.



Kindernevendienst

De kinderen komen terug in de kerk



Dienst der 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

Kerk:
Pastoraat

Diaconie:
GZB: Hulp voor kwetsbare kerk 
Bulgarije

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



Slotlied: Gezang 437   (zo mogelijk staand)

1 Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!

God, laat mij voor uw aangezicht,

geheel van U vervuld en rein,

naar lijf en ziel herboren zijn.

2 Schep, God, een nieuwe geest in mij,

een geest van licht, zo klaar als Gij;

dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt

en ga de weg die U behaagt.



Slotlied: Gezang 437   (zo mogelijk staand)

3 Wees Gij de zon van mijn bestaan,

dan kan ik veilig verder gaan,

tot ik U zie, o eeuwig Licht,

van aangezicht tot aangezicht.



Zegen

met 3x gezongen Amen

Direct na deze dienst zijn 2 leden van het nazorgteam 
beschikbaar,  voorin 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. Christ - Katwijk

Onze diensten zijn te volgen via kerknumansdorp.nl


