
Ochtenddienst

25 augustus 2019

Voorganger : Ds. C.D. van Alphen

Organist : Leendert Snijders

M.m.v. : Kerkband



Opw. 815 

Vul dit huis met Uw glorie

Vul dit huis met Uw glorie

Vul dit huis met Uw aanwezigheid

Want alles is door U, en alles is tot U

Openbaar aan ons Uw heerlijkheid

Vul dit huis met Uw glorie

Vul dit huis met Uw glorie

Vul dit huis met Uw aanwezigheid

Want alles is door U, en alles is tot U

Openbaar aan ons Uw heerlijkheid



Heilig, Heilig, Heilig is de Heer

Jezus, is Koning

Breng hulde geef Hem eer

Vul dit huis met Uw glorie

Vul dit huis met Uw glorie

Vul dit huis met Uw aanwezigheid

Want alles is door U, en alles is tot U

Openbaar aan ons Uw heerlijkheid

Heilig, Heilig, Heilig is de Heer

Jezus, is Koning

Breng hulde geef Hem eer

Heilig, Heilig, Heilig is de Heer

Jezus, is Koning

Breng hulde geef Hem eer





Opw. 623 : 1 - 6

1. Laat het huis gevuld zijn  

met wierook van aanbidding. 

Laat het huis gevuld zijn 

met de wolk van mijn Geest. 

Laat het huis gevuld zijn 

met het brood van eeuwig leven. 

Laat het huis gevuld zijn met mijn geur. 



Opw. 623 : 1 - 6

2. Want Ik wil komen met mijn Geest 

en doorwaaien heel het huis. 

Ik wil het maken tot een tempel 

waar Ik woon. 

Laat mijn leven in je zijn, 

Ik maak je heilig, puur en rein. 

Laat het levend water stromen door je 

heen. 



Opw. 623 : 1 - 6

3. Laat het huis bekleed zijn 

met kleden van fijn linnen. 

Laat het huis bekleed zijn 

met gerechtigheid en trouw. 

Laat het huis gekleurd zijn 

door het bloed van uw Zoon Jezus. 

Laat het huis gereinigd zijn en schoon. 



Opw. 623 : 1 - 6

4. Want U wilt komen met uw Geest 

en doorwaaien heel het huis. 

U wilt het maken tot een tempel 

waar U woont. 

Laat uw leven in ons zijn, 

en maak ons heilig, puur en rein. 

Laat het levend water stromen 

door ons heen. 



Opw. 623 : 1 - 6

5. Heer, wij roepen tot U: 

'Kom opnieuw met uw vuur.' 

Wij verlangen naar echtheid; 

bewerk het diep in ons hart. 



Opw. 623 : 1 - 6

6. Heer, wees welkom met uw Geest 

en doorwaai nu heel het huis.

Kom en maak het tot een tempel

waar U woont.

Laat uw leven in ons zijn,

maak ons heilig, puur en rein. 

Laat het levend water stromen

door ons heen. (2x)





Opw. 128 : 1 - 3

1. In my life, Lord, I will 

In my life, Lord,

glorify You.

be glorified,be glorified.

In my life, Lord, I will

In my life, Lord, 

glorify You.

be glorified today.



Opw. 128 : 1 - 3

2. In my house, Lord, I will 

In my house, Lord,

glorify You.

be glorified,be glorified.

In my house, Lord, I will

In my house, Lord, 

glorify You.

be glorified today.



Opw. 128 : 1 - 3

3. In my church, Lord, I will

In my church, Lord

glorify You.

be glorified,be glorified.

In my church, Lord, I will

In my church, Lord

glorify You.

be glorified today.





Welkom

Mededelingen door jeugd-ouderling

Elly Korbijn - Vermaas

Voor verdere bijzonderheden wordt 

verwezen naar de weekbrief. 



Stil gebed

De gemeente gaat (indien mogelijk) staan.











Votum en groet

(Na het votum en de groet gaat de gemeente 

weer zitten). 



























Genadeverkondiging

Lezing van het gebod



Gebed om de opening 

van het Woord  



Kindernevendienst

De kinderen mogen

naar de kindernevendienst.



Met de harp en de citer en de tamborijn

Laat ons samen zingen

Zingen voor zijn naam

Voor alle fijne dingen

Die Hij heeft gedaan

Kom je met ons meedoen

Samen vrolijk zijn

Om de Heer te prijzen

Met de harp en de citer en de tamboerijn

Lalalala

Met de harp en de citer en de tamboerijn





Schriftlezing (NBV)

2 Samuël 6
De ark van God overgebracht naar Jeruzalem

61Weer riep David alle weerbare mannen 

van Israël bijeen; het waren er dertigduizend. 2Hij 

ging met zijn gevolg op weg om de ark van God op 

te halen uit Baäla in Juda, de ark waaraan een 

bijzondere naam verbonden is: die van 

de HEER van de hemelse machten, die op de 

cherubs troont. 3-4Ze haalden de ark van God uit 

het huis van Abinadab, dat op een heuvel ligt, en 

laadden hem op een nieuwe wagen. Abinadabs

zonen Uzza en Achio leidden de wagen; Achio liep 

voor de ark uit.



Schriftlezing (NBV)

2 Samuël 6
5David en de Israëlieten speelden voor 

de HEER op allerlei muziekinstrumenten van hout 

en op lieren en harpen, op tamboerijnen, 

rinkelbellen en cimbalen. 6Toen ze langs de plek 

kwamen waar Nachon zijn graan dorste, gingen de 

ossen daar op af. Uzza stak zijn hand uit en greep 

de ark van God vast. 7De HEER ontstak in woede 

tegen Uzza en strafte hem ter plekke voor zijn 

onachtzaamheid, zodat hij op slag dood 

was. 8David werd kwaad omdat de HEER Uzza

had doorkliefd. 



Schriftlezing (NBV)

2 Samuël 6
Hij noemde die plaats Peres-Uzza, en zo heet het 

daar tot op de dag van vandaag. 9Toen werd David 

bang voor de HEER en hij vroeg zich af: Hoe kan 

de ark van de HEER ooit bij mij in Jeruzalem 

komen? 10Hij durfde de ark niet meer terug te 

leiden op de weg naar de Davidsburcht, en liet de 

wagen afslaan naar het huis van Obed-Edom, een 

Gatiet. 11De ark van de HEER bleef drie maanden 

in het huis van Obed-Edom, en 

de HEER zegende Obed-Edom en zijn hele 

huishouden.



Schriftlezing (NBV)

2 Samuël 6
12Toen koning David hoorde dat de HEER Obed-

Edom en zijn familie en bezittingen had gezegend 

vanwege de aanwezigheid van de ark van God, 

ging hij naar het huis van Obed-Edom om de ark 

feestelijk in te halen in de Davidsburcht.13Telkens 

als de dragers van de ark van de HEER zes 

passen gedaan hadden, offerde hij een stier en 

een vetgemeste koe. 14Vol overgave danste hij 

voor de HEER, slechts gekleed in een linnen 

priesterhemd. 15Onder gejuich en stoten op de 

ramshoorn brachten David en de Israëlieten de ark 

van de HEER de berg op.



Schriftlezing (NBV)

2 Samuël 6
16Toen de ark de Davidsburcht werd 

binnengedragen, stond Michal, de dochter van 

Saul, al op de uitkijk bij haar venster. Ze zag 

koning David dansen en springen voor de HEER, 

en haar hart vulde zich met minachting. 17De ark 

van de HEER werd neergezet in de tent die David 

ervoor had opgericht, en David bracht 

de HEER brandoffers en vredeoffers. 18Na afloop 

daarvan zegende hij het volk in de naam van 

de HEER van de hemelse machten. 19Aan heel het 

volk, aan alle aanwezige Israëlieten, 



Schriftlezing (NBV)

2 Samuël 6

zowel de mannen als de vrouwen, liet hij brood, 

gedroogde dadels en rozijnen uitdelen. Daarna 

ging iedereen naar huis. 20Ook David ging naar 

huis, om zijn familie en bedienden 

te zegenen. Michal  kwam hem tegemoet en zei: 

‘De koning van Israël heeft zich vandaag wel 

bijzonder waardig gedragen! Als de eerste de 

beste dwaas heeft hij zich voor de ogen van zijn 

slavinnen en onderdanen ontbloot!’



Schriftlezing (NBV)

2 Samuël 6
21David antwoordde: ‘Dat deed ik voor de HEER, 

die mij heeft aangesteld als vorst over het volk van 

de HEER, over Israël, en mij zo heeft verkozen 

boven jouw vader en heel zijn familie; voor 

de HEER danste ik! 22En al zou ik me nog erger 

vernederen, al zou ik me zelfs in mijn eigen ogen 

verlagen, dan nog zou ik in aanzien staan bij de 

slavinnen over wie je spreekt.’ 23Michal, de dochter 

van Saul, zou kinderloos blijven tot op de dag van 

haar dood.





Schriftlezing (NBV)

Lukas 7 : 31 - 35

31‘Waarmee zal ik dan de mensen van deze 

generatie vergelijken, waarop lijken ze? 32Ze 

lijken op kinderen die op het marktplein zitten 

en elkaar toeroepen:

“Toen we voor jullie op de fluit speelden, wilden 

jullie niet dansen, toen we een klaaglied 

zongen, wilden jullie niet treuren.”
33Want Johannes de Doper is gekomen, hij eet 

geen brood en drinkt geen wijn, en jullie 

zeggen: “Hij is door een demon bezeten.”



Schriftlezing (NBV)

Lukas 7 : 31 - 35

34De Mensenzoon is gekomen, hij eet en drinkt wel, en 

jullie zeggen: “Kijk, wat een veelvraat, wat een 

dronkaard, die vriend van tollenaars en 

zondaars.” 35En toch is de Wijsheid door al haar 

kinderen in het gelijk gesteld.’



















Verkondiging

‘Waar het hart vol van is …..‘













Kindernevendienst

De kinderen komen tijdens het naspel

terug van de kindernevendienst.





Dankgebed en voorbede



Inzameling van de gaven 
De collecten in deze dienst is bestemd voor 

het College van Kerkrentmeesters:

Catechese en educatie

De collecte bij de uitgang is bestemd voor 

de Diaconie:

……………

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 kerkzaal voor een luisterend oor en/of een gebed.



Opw. 789 : 1 en 2

1. U leert me lopen op het water,

de oceaan is weids en diep.

U vraagt me alles los te laten,

daar vind ik U en ik twijfel niet.

Refrein:

En als de golven overslaan,

dan blijf ik hopen op uw Naam.

Mijn ziel vindt rust,

want in de storm bent U dichtbij.

Ik ben van U en U van mij.



Opw. 789 : 1 en 2

2. De diepste zee is vol genade.

Uw sterke hand, die houdt mij vast.

En als mijn voeten zouden falen,

dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand.

Refrein:

En als de golven overslaan,

dan blijf ik hopen op uw Naam.

Mijn ziel vindt rust,

want in de storm bent U dichtbij.

Ik ben van U en U van mij.



Opw. 789 : 1 en 2

Bridge 4x:

Geest van God, leer mij te gaan 

over de golven,

in vertrouwen U te volgen,

te gaan waar U mij heen leidt.

Leid me verder dan mijn voeten 

kunnen dragen.

Ik vertrouw op uw genade,

want ik ben in uw nabijheid.



Opw. 789 : 1 en 2

Refrein:

En als de golven overslaan,

dan blijf ik hopen op uw Naam.

Mijn ziel vindt rust,

want in de storm bent U dichtbij.

Ik ben van U en U van mij.















Zegen

Met gezongen amen



Gezegende zondag!

Om 18:00 uur gaat voor: 

Ds. W.H. Hendriks, Mijnsherenland

Nu is er gelegenheid 

om elkaar te ontmoeten 

in de Voorhof!

Deze dienst is na te luisteren op www.kerknumansdorp.nl

Er zijn 2 leden van het nazorgteam beschikbaar in de kerkzaal voor 
een luisterend oor en /of een gebed voor u.
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