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Welkom en mededelingen



Stil gebed



NLB 405: 1 en 3

1 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,

vroeg in de morgen worde U ons lied gewijd.

Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,

Drievuldig God, die één in wezen zijt.

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.



Votum en groet



Psalm 92: 1 en 3

1 Waarlijk dit is rechtvaardig dat men den Here prijst,

dat men Hem eer bewijst zijn naam is eerbied waardig

Wij loven in de morgen uw goedertierenheid,

ook als de nacht zich spreidt houdt ons uw hand 
geborgen.

3 Gij hebt mij door uw daden, / o Here God, verheugd.

Mijn hart is vol van vreugd, / ik juich om uw genade.

Hoe groot zijn uwe werken, / de werken  uwer hand,

Gij houdt het volk in stand. /  Gij zult hun hart 
versterken



Woord van verootmoediging



Gezang 78: 1 en 4

1 Laat me_in U blijven, groeien, bloeien,

o Heiland die de wijnstok zijt!

Uw kracht moet in mij overvloeien,

of 'k ben een wis verderf gewijd.

Doorstroom, beziel en zegen mij,

opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!



Gezang 78: 1 en 4

4 Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen,

dan wint mijn ziel door U in kracht!

Het werk in needrigheid begonnen,

wordt dan in heerlijkheid volbracht!

Wat in de windslen sliep, ontbot,

en komt in 't licht en rijpt voor God.



Gebed om 
schuldvergeving 

en verlichting met 
de Heilige Geest



Kindermoment



I Koningen 3: 1 – 15 (NBV)   

1 Door de dochter van de farao tot vrouw te nemen, 
werd Salomo de schoonzoon van de koning van Egypte. 
Hij liet haar in de Davidsburcht wonen, totdat hij gereed 
was met de bouw van zijn paleis, de tempel van de 
HEER en de muur rondom Jeruzalem. 2 Omdat er in die 
tijd nog geen tempel was gebouwd voor de naam van de 
HEER, bleef het volk zijn offers brengen op de 
offerplaatsen. 3 Salomo zelf toonde zijn liefde voor de 
HEER door te handelen naar wat zijn vader David hem 
had voorgehouden, maar ook hij bracht zijn offers en 
brandde wierook op de offerplaatsen. 4 Zo ging de 
koning op een keer naar Gibeon, de belangrijkste 
offerhoogte van het land, om er te offeren. Wel duizend 
dieren droeg hij daar op het altaar als brandoffer op. 5 
Die nacht verscheen de HEER hem daar in een 

droom.‘Vraag wat je wilt,’ zei God, ‘ik zal het je geven.’



I Koningen 3: 1 – 15 (NBV)   

6 Salomo antwoordde: ‘U bent uw dienaar, mijn vader 
David, altijd goedgezind geweest, omdat hij u trouw 
toegewijd was en steeds eerlijk en oprecht was 
tegenover u. U hebt hem een grote gunst bewezen door 
hem een zoon te geven die nu op zijn troon zit. 7 U, 
HEER, mijn God, hebt mij als opvolger van mijn vader 
David als koning aangesteld. Maar ik ben nog zo jong en 
ik heb geen ervaring. 8 Ik sta nu voor de taak uw 
uitverkoren volk te leiden, een volk zo talrijk dat het niet 
te tellen is. 9 Schenk uw dienaar een opmerkzame 
geest, zodat ik uw volk kan besturen en onderscheid kan 
maken tussen goed en kwaad. Want hoe zou ik anders 
recht kunnen spreken over dit immense volk van u?’ 

10Het beviel de Heer dat Salomo juist hierom vroeg, 



I Koningen 3: 1 – 15 (NBV)   

11en hij zei tegen hem: ‘Omdat je hierom vraagt – niet 
om een lang leven of grote rijkdom of de dood van je 
vijanden, maar om het vermogen om te luisteren en te 
onderscheiden tussen recht en onrecht – 12 zal ik je 
wens vervullen. Ik zal je zo veel wijsheid en 
onderscheidingsvermogen schenken dat je iedereen 
vóór jou en na jou overtreft. 13 Ook waar je niet om 
gevraagd hebt zal ik je geven: zo veel rijkdom en roem 
dat geen enkele andere koning je tijdens je leven zal 
evenaren. 14 En als je mij gehoorzaamt en je houdt aan 
mijn bepalingen en geboden, zoals je vader David dat 

deed, zal ik je een lang leven schenken.’



I Koningen 3: 1 – 15 (NBV)   

15Toen Salomo wakker werd, besefte hij dat hij een 
droom had gehad. Bij zijn terugkomst in Jeruzalem ging 
hij naar de ark van het verbond met de Heer, waar hij 
brandoffers en vredeoffers bracht. Hij nodigde al zijn 

hovelingen voor het feestmaal uit.



Psalm 119: 12, 13 en 14

12 Ik klem mij vast aan uw getuigenis.

O HEER, laat niet vergeefs mij op U hopen!

Gij zijt mijn licht, mijn dag bij duisternis,

Gij doet uw woorden voor mijn ogen open,

verruimt mijn hart en maakt mijn reis gewis.

Ik zal de weg van uw geboden lopen.



Psalm 119: 12, 13 en 14

13 Geef mij een hart dat U met vreugde groet,

geef mij verstand - daar zal ik wel bij varen -,

dat ik niet haak naar zilver, goud en goed,

niet gretig schatten om mij heen vergare.

Als Gij de weg der wet mij weten doet,

dan zal ik die ten einde toe bewaren.



Psalm 119: 12, 13 en 14

14 Bewaar mijn oog, dat niet de valse schijn,

dat niet de lege vreugd mijn hart bewege.

Slechts in uw spoor kan leven leven zijn.

Vestig mijn aandacht op de rechte wegen.

Doe uw beloften onverwrikbaar zijn,

immers uw knecht is tot uw dienst genegen.



Verkondiging



Psalm 111: 3 en 6

3 Aan wie Hem vrezen gaf Hij spijs,

zijn kindren geeft Hij nimmer prijs,

steeds blijft Hij zijn verbond gedenken.

Hoe Hij zijn volk zijn kracht betoont!

Het land waarin de afgod troont,

wilde Hij aan de zijnen schenken.



Psalm 111: 3 en 6

6 Van alle wijsheid het begin

is: vrees den HEER met ziel en zin,

aanbid zijn wil met vrees en beven.

Dit is het helderste verstand.

Loof Hem, zijn lof houdt eeuwig stand.

Wie Hem verhoogt zal met Hem leven.



Dankgebed en voorbeden



Collecten

CvK-Hervormde Gemeente Numansdorp        
NL54 RABO 0373 7115 65    o.v.v. Collecte CvK 1 of 2

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

Collecte 1 CvK
Verwarming Kerk en Voorhof

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

Collecte Diaconie
nnb

Of geef via de app

Collecte 2 CvK
Onderhoud Gebouwen



Gezang 479: 1, 2 en 4

1 Aan U behoort, o Heer der heren,

de aarde met haar wel en wee,

de steile bergen, koele meren,

het vaste land, d'onzeekre zee.

Van U getuigen dag en nacht.

Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.



Gezang 479: 1, 2 en 4

2 Gij roept het jonge leven wakker,

een tuin bloeit rond het open graf.

Er ruisen halmen op de akker

waar zich het zaad verloren gaf.

En vele korrels vormen saam

een kostbaar brood in uwe naam.



Gezang 479: 1, 2 en 4

4 Laat dan mijn hart U toebehoren

en laat mij door de wereld gaan

met open ogen, open oren

om al uw tekens te verstaan.

Dan is het aardse leven goed,

omdat de hemel mij begroet.



Zegen

met gezongen amen



Gezegende Zondag

In de online-dienst die begint om 17.00 uur 

gaat voor:

Ds. C.H. Wesdorp uit Zoetermeer

Onze diensten zijn te volgen via kerknumansdorp.nl


