
 

 

Liturgie  
voor de gezamenlijke themadienst  

in de Hervormde Kerk te Den Ham, aanvang 19.00 uur. 
 

Thema: 
‘Levieten’ 

 
Voorganger:   Ds. N.H. de Graaf 
Ouderling van dienst:  Hans Bosch 
Organist:    Bram Jaspers 
M.m.v.:    Kleinkoor 
 
Welkom en Mededelingen namens kerkenraden 
 
Lied: Psalm 121 
Koor:  1. Ik sla mijn ogen op en zie 

de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan? 
Mijn hulp is van mijn Here, die 
dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen. 
 

Gemeente:  2. Uw wank'le voeten zet Hij vast, 
als gij geen uitkomst ziet: uw wachter sluimert niet! 
Zijn oog wordt door geen slaap verrast, 
Hij wil, als steeds voor dezen, Israël wachter wezen. 
 

Koor:  3. De Heer brengt al uw heil tot stand, 
des daags en in de nacht houdt Hij voor u de wacht. 
uw schaduw aan uw rechterhand; de zon zal U niet  
schaden, de maan doet niets ten kwade. 

 
Gemeente: 4.  De Heer zal u steeds gadeslaan, 

Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt. 
Hij zal uw komen en uw gaan, 
wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren. 
 

Stil gebed, Votum en Groet 
 



 

 

Lied: Psalm 150 (chant) 
Koor:  Al wat adem heeft, looft de Heer, looft de Heer! 
Allen: Al wat adem heeft, looft de Heer, looft de Heer! 
 
Koor: 1. Looft de Heer in zijn paleis, 

looft Hem in zijn hoge hemel. 
Looft Hem om zijn grote daden, 
looft Hem om zijn majesteit. 

 
Koor: 2. Looft Hem met bazuingeschal, 

looft de Heer met harp en citer. 
Looft Hem met timpaan en reidans, 
looft Hem met gitaar en fluit. 

 
Allen:  Al wat adem heeft, looft de Heer, looft de Heer! 
 
Koor: 3. Looft Hem met geklep van bekkens, 

looft Hem met cimbaal-gerinkel. 
Al wat adem heeft: looft de Heer wat adem heeft. 
 
4. Eer aan de Vader en de Zoon 
en aan de heil’ge Geest. 
Zoals het was in het begin en nu en altijd, 
en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 
Allen:  Al wat adem heeft, looft de Heer, looft de Heer! 
 
Gebed om de opening van het Woord 
 
Schriftlezing: Numeri 8:19-26 en 1 Kronieken 15:2: 11-28 (HSV) 
Numeri 8:19-26 
19Ik gaf de Levieten als gaven aan Aäron en aan zijn zonen uit het midden 
van de Israëlieten om de dienst van de Israëlieten in de tent van 
ontmoeting te verrichten, en om voor de Israëlieten verzoening te doen, 
zodat er geen plaag onder de Israëlieten zal zijn wanneer de Israëlieten 
tot het heiligdom naderen. 



 

 

20En Mozes deed met Aäron en heel de gemeenschap van de Israëlieten 
met de Levieten overeenkomstig alles wat de HEERE Mozes inzake de 
Levieten geboden had; zo deden de Israëlieten met hen. 
21De Levieten ontzondigden zich en wasten hun kleren, en Aäron bewoog 
hen als beweegoffer voor het aangezicht van de HEERE; en Aäron deed 
verzoening voor hen om hen te reinigen. 
22Daarna kwamen de Levieten om hun dienst te verrichten in de tent van 
ontmoeting, onder het toezicht van Aäron en onder het toezicht van zijn 
zonen. Zoals de HEERE Mozes gebood inzake de Levieten, zo deden zij 
met hen. 
23De HEERE sprak tot Mozes: 
24Dit geldt voor de Levieten: vanaf vijfentwintig jaar oud en daarboven is 
men tot de dienst in de tent van ontmoeting verplicht. 
25Maar iemand vanaf vijftig jaar oud zal van de dienst ontheven zijn en zal 
niet meer hoeven te dienen. 
26Wel mag hij zijn broeders in de tent van ontmoeting bijstaan bij het 
vervullen van hun taak; de dienst zelf mag men echter 
niet meer verrichten. Zo moet u inzake de Levieten doen ten aanzien van 
hun taken. 
 
1 Kronieken 15:2: 11-28 
2Toen zei David: Niemand mag de ark van God dragen dan alleen de 
Levieten, want hen heeft de HEERE gekozen om de ark van God te dragen 
en Hem tot in eeuwigheid te dienen. 
 
11En David riep de priesters Zadok en Abjathar, en de Levieten Uriël, 
Asaja, Joël, Semaja, Eliël en Amminadab. 
12Hij zei tegen hen: U bent familiehoofden van de Levieten. Heiligt u, u en 
uw broeders, om de ark van de HEERE, de God van Israël, op te 
halen en naar de plaats te brengen die ik voor hem gereedgemaakt heb. 
13Want omdat u dit de eerste keer niet gedaan hebt, heeft de HEERE, 
onze God, ons een zware slag toegebracht, omdat wij Hem niet hebben 
geraadpleegd overeenkomstig de bepaling. 
14Toen heiligden de priesters en Levieten zich om de ark van de HEERE, de 
God van Israël, op te halen. 
15En de nakomelingen van de Levieten droegen de ark van God op hun 
schouders, met de draagbomen eraan,  



 

 

 
 
 
 
zoals Mozes geboden had, overeenkomstig het woord van de HEERE. 
16Verder zei David tegen de leiders van de Levieten dat zij hun broeders, 
de zangers, op moesten stellen met muziekinstrumenten, met luiten, 
harpen en cimbalen, om luide en blijde klanken te laten horen. 
17Toen stelden de Levieten  
 
 
Heman op, de zoon van Joël. En uit zijn broeders Asaf, de zoon van 
Berechja; en uit de zonen van Merari, hun broeders, Ethan, de zoon van 
Kusaja. 
18En met hen hun broeders van de tweede orde: Zecharja, Ben, Jaäziël, 
Semiramoth, Jehiël, Unni, Eliab, Benaja, Maäseja, Mattithja, Elifele, 
Mikneja, Obed-Edom en Jeïel, de poortwachters. 
19En de zangers Heman, Asaf en Ethan lieten zich horen met koperen 
cimbalen; 
20en Zacharja, Aziël, Semiramoth, Jehiël, Unni, Eliab, Maäseja en Benaja 
met hooggestemde luiten; 
21en Mattithja, Elifele, Mikneja, Obed-Edom, Jeïel en Azazja met 
laaggestemde harpen, om te begeleiden. 
22En Chenanja, de leider van de Levieten, ging over de muziek. Hij 
onderwees hen in de muziek, want hij was iemand met inzicht. 
23Berechja en Elkana waren bewakers van de ark. 
24En Sebanja, Josafat, Nethaneël, Amasai, Zecharja, Benaja en Eliëzer, de 
priesters, bliezen op trompetten voor de ark van God uit; en Obed-Edom 
en Jehia waren bewakers van de ark. 
25Het waren David, de oudsten van Israël en de bevelhebbers over 
duizend die de ark van het verbond van de HEERE met blijdschap uit het 
huis van Obed-Edom gingen halen. 
26En het was omdat God de Levieten hielp, die de ark van het verbond van 
de HEERE droegen, dat zij zeven jonge stieren en zeven rammen offerden. 
27David ging gekleed in een bovenkleed van fijn linnen, en ook alle 
Levieten die de ark droegen, de zangers en Chenanja, de leider van de 
muziek en van de zangers. Ook had David een linnen priesterhemd aan. 



 

 

28Zo bracht heel Israël de ark van het verbond van de HEERE over, met 
gejuich en met bazuingeschal, met trompetten en met cimbalen; en zij 
lieten muziek horen met luiten en harpen. 
 
Lied: Psalm 136 
Gemeente:  1. Looft den Heer, want Hij is goed, 

trouw in alles wat Hij doet. 
Want zijn goedertierenheid 
zal bestaan in eeuwigheid. 

 
Koor:   2. Geeft den God der goden eer, 

jubelt voor der heren Heer. 
Hij doet wondren, Hij alleen 
trouw door alle tijden heen. 

 
Gemeente:  3. Looft Hem die de hemel schiep, 

zijn verstand is grond'loos diep. 
Hij bereidde zee en land. 
Eeuwig houdt zijn liefde stand. 

 
Koor: 4. Zon en maan en sterren gaan 

koninklijk hun vaste baan. 
God regeert bij dag en nacht, 
zijn genade blijft van kracht. 

 
Gemeente:  11. Looft den Heer, die in de nacht 

der verneed'ring aan ons dacht, 
die de tirannie verdrijft 
door zijn gunst die eeuwig blijft. 

 
Koor:   12. Looft den Heer, die al wat leeft 

dagelijks zijn spijze geeft, 
die ons laaft en die ons voedt. 
Eeuwig is Hij trouw en goed. 
 
 

 



 

 

Gemeente:  13. Aan den God des hemels zij 
eer en dank en heerschappij, 
want zijn goedertierenheid 
zal bestaan in eeuwigheid. 

 
Verkondiging: ‘Levieten’ 
 
Lied:  Gezang 380:6  
6. De kalme gang, de kleine taak, 
zijn ruim genoeg voor Godes zaak. 
Onszelf verliezen in 't gebod 
brengt daag'lijks nader ons tot God. 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Lied:  NLB 970 
Koor: 1. Vlammen zijn er vele, 

één is het licht, 
licht van Jezus Christus, 
vlammen zijn er vele, 
één is het licht, 
wij zijn één in Christus. 

 
2. Ranken zijn er vele, 
één is de stam, 
wijnstok van het leven, 
ranken zijn er vele, 
één is de stam, 
wij zijn één in Christus. 

 
Gemeente: 3. Gaven schonk Hij vele, 

één is de Geest, 
Geest van Jezus Christus, 
gaven schonk Hij vele, 
één is de Geest, 
wij zijn één in Christus. 

 



 

 

Koor: 4. Velen mogen dienen 
als onze Heer, 
Hij wast onze voeten, 
velen mogen dienen 
als onze Heer, 
wij zijn één in Christus. 

 
Gemeente: 5. Leden zijn er vele, 

één is zijn kerk, 
wij zijn Christus’ lichaam, 
leden zijn er vele, 
één is zijn kerk, 
wij zijn één in Christus. 

 
Inzameling van de gaven 
 
Gebeden 
 
Lied: Psalm 8 
Koor: 1. Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven  

hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven-  
machtige God, Gij die uw majesteit  
ten hemel over ons hebt uitgebreid.  

 
Gemeente: 2. Wel doet de hemel hoog uw glorie blinken,  

maar in de mond van kind'ren doet Gij klinken  
uw machtig heil, zo maakt G' uw vijand stil  
en doet uw haters buigen voor uw wil.  

 
Koor: 3. Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen,  

de maan, de duizend sterren die daar branden,  
wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt,  
het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt?  

 
 
 



 

 

Gemeente: 4. Gij hebt hem bijna goddelijk verheven,  
een kroon van eer en heerlijkheid gegeven,  
Gij doet hem heersen over zee en land,  
ja, al uw werken gaf Gij in zijn hand.  

 
Koor: 5. Al wat er land of water heeft tot woning,  

het moet de mens erkennen als zijn koning;  
vogels en wild en al 't geduldig vee  
en wat er wemelt in de wijde zee.  

 
Gemeente: 6. Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven  

hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven.  
Heer, onze God, hoe vol van majesteit  
hebt Gij uw naam op aarde uitgebreid.  

 
Wegzending en Zegen 


