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Welkom en mededelingen



Stil gebed
(staand)



Psalm 24: 1 en 5 (staand)

1.

De aarde en haar volheid zijn

des Heeren 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 en 5 (staand)

5.

Gij poorten, heft uw hoofd omhoog,

aloude deur, maak wijd uw boog,

ruim baan voor de verheven koning.

Wie is die vorst zo groot in kracht?

Het hoofd van ’s hemels legermacht!

Hij komt, Hij maakt bij ons zijn woning.



Bemoediging en Groet
(staand)



Inleiding



Hemelhoog 533



Hemelhoog 533



Hemelhoog 533



Geloofsbelijdenis
(staand)



Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,

Schepper van hemel en aarde.

En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, 

onze Heere; Die ontvangen is van de Heilige 

Geest, geboren uit de maagd Maria; Die geleden 

heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, 

gestorven en begraven, nedergedaald 

ter helle; op de derde dag weer opgestaan van 

de doden; opgevaren naar de hemel, Die zit aan 

de rechterhand van God, de almachtige 

Vader; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de 

levenden en de doden.



Ik geloof in de Heilige Geest.

Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, 

de gemeenschap van de heiligen;

De vergeving van de zonden;

De wederopstanding van het lichaam;

en een eeuwig leven.

Amen



Gebed



Schriftlezing  
Schriftlezing: Jesaja 6 (NBV21)

1In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heer, 
gezeten op een hoogverheven troon. De zoom van 
zijn mantel vulde de hele tempel. 2 Boven Hem 
stonden serafs. Elk van hen had zes vleugels, twee 
om het gezicht en twee om het onderlichaam te 
bedekken, en twee om mee te vliegen. 3Zij riepen 
elkaar toe: ‘Heilig, heilig, heilig is de HEER van de 
hemelse machten. Heel de aarde is vervuld van 
zijn majesteit.’ 4Door het luide roepen schudden de 
deurpinnen in de dorpels, en de tempel vulde zich 
met rook. 



Schriftlezing  
Schriftlezing: Jesaja 6 (NBV21)

5Ik schreeuwde het uit: ‘Wee mij! Ik ben verloren, 
want ik ben een mens met onreine lippen, en ik leef 
te midden van een volk dat onreine lippen heeft. En 
nu heb ik met eigen ogen de koning, de HEER van 
de hemelse machten, gezien.’ 6Toen nam een van 
de serafs met een tang een gloeiend kooltje van 
het altaar en vloog daarmee op mij af. 7Hij raakte 
mijn mond ermee aan en zei: ‘Dit heeft je lippen 
aangeraakt; je schuld is geweken, je zonden zijn 
tenietgedaan.’ 8Daarop hoorde ik de stem van de 
Heer zeggen: ‘Wie zal Ik sturen? Wie kan namens 
ons gaan?’ Ik antwoordde: ‘Hier ben ik, stuur mij.’



Schriftlezing  
Schriftlezing: Jesaja 6 (NBV21)

9Toen zei Hij: ‘Ga naar dit volk en profeteer het 
volgende tegen hen: “Luister goed, maar begrijpen 
zul je het niet; kijk goed, maar inzien zul je het 
niet.” 10Maak het hart van het volk ongevoelig, stop 
hun oren toe, smeer hun ogen dicht. Dan kunnen 
ze met hun ogen niet zien, met hun oren niet 
luisteren en met hun hart niet begrijpen. Ze zullen 
niet naar Mij terugkeren en geen herstel vinden.’ 
11Ik vroeg: ‘Hoe lang, Heer?’ Hij antwoordde: 
‘Totdat de steden en huizen geheel verlaten zijn en 
er geen mens meer woont, tot heel het land 
verwoest is, één grote woestenij. 



Schriftlezing  
Schriftlezing: Jesaja 6 (NBV21)

12Totdat de HEER de mensen heeft weggevoerd en 
er totale verlatenheid heerst in het land. 13En als er 
nog een tiende deel achterblijft, dan zal ook dat 
vernietigd worden, zoals er van een eik of terebint
na het vellen slechts een stronk overblijft. Maar wat 
uit die stronk voortkomt, is heilig.’



Liedboek 457: 1, 3 en 4

1.

Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,

vroeg in de morgen word’ U ons lied gewijd.

Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,

Drievuldig God, die één in wezen zijt.



Liedboek 457: 1, 3 en 4

3.

Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister,

geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt.

Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister,

één en al vuur en liefde en majesteit.



Liedboek 457: 1, 3 en 4

4.

Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig

hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.

Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,

Drievuldig God, die één in wezen zijt.



Verkondiging

n.a.v. Jesaja 6 : 1-8

God zien….. En dan?



NLB 840: 1 en 2



NLB 840: 1 en 2



Uitleg over het ambt 

van predikant



Gelofte

Daarom vraag ik u, geliefde broeder

Abraham Teunis Maarleveld:

Gelooft u dat u in uw beroeping door deze

gemeente door God zelf tot deze dienst 

bent geroepen?

‘Ja, dat geloof ik.’



Gelofte

Aanvaardt u de heilige Schrift als de bron

van de prediking en als enige regel van het

geloof en wilt u zich verzetten tegen al wat

daarmee strijdig is?

‘Ja, dat wil ik.’



Gelofte

Belooft u uw ambt waardig en trouw te

bedienen met liefde voor de gemeente en

voor alle mensen die de Heer op uw weg

brengt, belooft u geheim te houden wat

vertrouwelijk te uwer kennis komt,

en belooft u uw taak te vervullen

overeenkomstig de orde van onze kerk?

‘Ja, dat beloof ik.

Daartoe helpe mij God.’



Stil gebed



Liedboek 237: 1 en 4



Liedboek 237: 1 en 4



Bevestigingsgebed



Handoplegging

• Ds. J.H. den Braber, predikant in Numansdorp

• Ds. M.J. Lok-Maarleveld, predikant-geestelijk verzorger

in Waddinxveen en Zwammerdam en zus van Bram

• Ds. E.K. Foppen, predikant in Den Haag 

en stagebegeleider van Bram

• Ds. A.S.N. Noorland, predikant in Nieuwerbrug aan den

Rijn en goede vriend van Bram

• Ds. G.J. Glismeijer, predikant in Nieuwegein-Vreeswijk

en oom van Bram

• Ds. A. Baas, predikant in Bodegraven-Nieuwerbrug,

thuisgemeente van Bram

• Prop. L.W.M. van Aalst, theoloog en goede vriend van

Bram

• Dhr. T. Ruiten, ouderling van dienst



Zegenlied: Psalm 134: 3 (1773) (staand)

3.

Dat 's HEEREN zegen op u daal';

Zijn gunst uit Sion u bestraal';

Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer;

Looft, looft dan aller heren HEER.



Acceptatie door gemeente (staand)

Gemeente, dit is uw predikant. 

Wilt u ds. Maarleveld als herder en leraar

in uw midden ontvangen en hem

hooghouden in zijn ambt? 

Antwoord gemeente : 

Ja, dat willen wij van harte.



Gezang 434: 1 en 5 (staand)

1.

Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.

Laat ons naar hartelust zingen

en blij musiceren.

Komt allen saam,

psalmzingt de heilige naam,

looft al wat ademt de Here.



Gezang 434: 1 en 5 (staand)

5.

Lof zij de Heer met de heerlijkste naam

van zijn namen,

christenen looft Hem met Abrahams kinderen

samen.

Hart wees gerust,

Hij is uw licht en uw lust.

Alles wat ademt zegt: Amen



Groet



Kindermoment



De kinderen gaan naar de 

kindernevendienst



Gebed



Schriftlezing  
Schriftlezing: Jeremia 20: 7 - 13 (NBV21)

7HEER, U hebt mij verleid, en ik ben bezweken, U 
was te sterk voor mij en hebt mij in uw greep 
gekregen. Dag in dag uit lachen ze om mij, 
iedereen bespot mij. 8Telkens als ik spreek, moet ik 
schreeuwen: “Ik word mishandeld, onderdrukt!” 
Want de woorden van de HEER brengen mij dag in 
dag uit schande en vernedering. 9Als ik denk: Ik wil 
Hem niet meer noemen, niet meer spreken in zijn 
naam, dan laait er in mijn hart een vuur op, dan 
brandt het in mijn gebeente. Ik doe moeite om het 
in bedwang te houden, maar ik kan het niet. 



Schriftlezing  
Schriftlezing: Jeremia 20: 7 - 13 (NBV21)

10Want de mensen bauwen mij na: “Overal paniek! 
Overal paniek! Roep het, dan vertellen wij het 
verder.” Al mijn vrienden zijn uit op mijn val: 
“Misschien laat hij zich verleiden, dan krijgen wij 
hem in onze greep, dan wreken wij ons op hem.” 
11Maar de HEER staat mij terzijde als een machtig 
krijgsman. Daarom komen mijn belagers ten val, ze 
krijgen mij niet in hun greep. Ze zullen diep worden 
beschaamd, ze zullen hun doel niet bereiken. Ze 
worden overladen met eeuwige schande, nooit zal 
die worden vergeten. 



Schriftlezing  
Schriftlezing: Jeremia 20: 7 - 13 (NBV21)

12HEER van de hemelse machten, die alles 
rechtvaardig onderzoekt, die hart en nieren 
doorgrondt, laat mij zien dat U zich op hen wreekt. 
U leg ik mijn zaak voor. 13Zing voor de HEER, loof 
de HEER, want Hij heeft het leven van de arme uit 
de handen van boosdoeners gered. 



Schriftlezing  
Schriftlezing: 1 Tessalonicenzen 5: 16 - 24 (NBV21)

16Wees altijd verheugd, 17bid onophoudelijk, 18dank 
God onder alle omstandigheden, want dat is wat 
Hij van u, die één bent met Christus Jezus, 
verlangt. 19Doof de Geest niet uit 20en heb geen 
minachting voor profetieën. 21Onderzoek alles, 
behoud het goede 22en vermijd alle kwaad, in 
welke vorm dan ook. 23Moge de God van de vrede 
uw leven geheel en al heiligen, en mogen heel uw 
geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de 
komst van onze Heer Jezus Christus. 24Hij die u 
roept is trouw en komt zijn belofte na.



Psalm 84: 1

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.



Verkondiging

‘Gigantische risico’s 

en onbedwongen vlammen!’



Hemelhoog 583





















Gebeden



Collecten
bij de uitgang:

Collecte diaconie:
Stichting ZOA

CvK-Hervormde Gemeente Numansdorp        
NL54 RABO 0373 7115 65    o.v.v. Collecte Kerk

Diaconie-Hervormde Gemeente Numansdorp
NL58 RABO 0347 4008 25   o.v.v. Collecte Diaconie

Collecte kerk:
Eredienst en kerkmuziek

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



De kinderen komen terug 

van de kindernevendienst en de oppas



NLB 425 (staand)



NLB 425 (staand)



NLB 425 (staand)



NLB 425 (staand)



Zegen
met 3x gezongen Amen

(staand)

Direct na deze dienst zijn 2 leden van het nazorgteam 
beschikbaar,  voorin de kerkzaal  

voor een luisterend oor en/of een gebed



Toespraken



Onze diensten zijn terug te kijken via www.kerknumansdorp.nl

U bent van harte welkom om onder 
het genot van een kopje koffie of thee 

en aansluitend een lunch in de 
Voorhof ds. Bram Maarleveld te 

feliciteren. Voor wie daar niet bij kan 
zijn, is er meteen na de dienst in de 

toren gelegenheid ds. Bram 
Maarleveld de hand te drukken


