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Welkom en mededelingen



Stil gebed

De gemeente gaat (indien mogelijk) staan



DNP 45 : 3 en 6

Om uw oprechtheid maakte God u koning;
Hij zalfde u met olie bij uw kroning.
Nog hangt die vreugdegeur in uw gewaad;
een zoete reuk omringt u waar u gaat.
Muziek weerklinkt vanuit ivoren zalen
waar rijk geklede koningsdochters stralen.
Rechts naast u staat uw schitterende bruid:
gesierd met goud ziet zij er prachtig uit.



DNP 45 : 3 en 6

Nu is een nieuwe toekomst te verwachten;
uw zonen, koning, zie ik in gedachten.
In ieder land bestijgen zij de troon;
de oudste zoon krijgt eens uw eigen kroon.
De generaties door zal men u roemen;
uw naam zal men in alle eeuwen noemen.
Ik dicht dit lied zodat uw naam weerklinkt
en volk na volk voor eeuwig u bezingt.



Votum en groet

Hierna gaat de gemeente weer zitten



HH 331



HH 331



HH 331



HH 331



Wetslezing







Gebed



Kindermoment



Kinderlied: HH 360 
Onder, boven, voor en achter



Kindernevendienst



Schriftlezing (NBV21)

Psalm 72 : 1 – 6 en 17 - 19

Geef, o God, uw wetten aan de koning,
uw gerechtigheid aan de koningszoon.
2Moge hij uw volk rechtvaardig besturen,
uw arme volk naar recht en wet.
3Mogen de bergen vrede brengen aan het 
volk en de heuvels gerechtigheid.
4Moge hij recht doen aan de zwakken,
redding bieden aan de armen,
maar de onderdrukker neerslaan.



Schriftlezing (NBV21)

Psalm 72 : 1 – 6 en 17 - 19

5 Moge hij leven zolang de zon bestaat,
zolang de maan zal schijnen, van geslacht op 
geslacht.
6Moge hij zijn als regen die valt op kale 
akkers, als buien die de aarde doordrenken.



Schriftlezing (NBV21)

Psalm 72 : 1 – 6 en 17 - 19
17Zijn naam zal eeuwig bestaan, zijn naam
zal voortleven zolang de zon zal schijnen.
Dankzij hem zal men zich gezegend noemen,
en alle volken prijzen hem gelukkig.
18Geprezen zij God, de HEER, de God van 
Israël. Hij doet wonderen, Hij alleen.
19Geprezen zij zijn luisterrijke naam, voor 
eeuwig. Moge zijn luister heel de aarde 
vervullen. 



Schriftlezing (NBV21)

Mattheus 2 : 1 – 12 en 27 : 27 - 31

1Toen Jezus geboren was, in Betlehem in 
Judea, tijdens de regering van koning 
Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten 
in Jeruzalem aan. 2Ze vroegen: ‘Waar is de 
koning van de Joden die onlangs geboren is? 
Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en 
zijn gekomen om Hem te aanbidden.’ 3Koning 
Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en 
heel Jeruzalem met hem. 4Hij riep alle 
hogepriesters en schriftgeleerden van het 
volk samen om aan hen te vragen waar de 
messias geboren zou worden.



Schriftlezing (NBV21)

Mattheus 2 : 1 – 12 en 27 : 27 - 31

5‘In Betlehem in Judea,’ zeiden ze tegen hem, 
‘want zo staat het geschreven bij de profeet: 6

“En jij, Betlehem in het land van Juda, bent 
zeker niet de minste onder de leiders van 
Juda, want uit jou komt een leider voort die 
mijn volk Israël zal hoeden.”’ 7Daarop riep 
Herodes in het geheim de magiërs bij zich; hij 
wilde precies van hen weten wanneer de ster 
zichtbaar geworden was, 8en stuurde hen 
vervolgens naar Betlehem met de woorden: 
‘Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het 
kind. 



Schriftlezing (NBV21)

Mattheus 2 : 1 – 12 en 27 : 27 - 31

Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, 
zodat ook ik erheen kan gaan om het te 
aanbidden.’ 9Nadat ze de koning hadden 
aangehoord gingen ze op weg, en nu ging de 
ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, 
totdat hij stil bleef staan boven de plaats 
waar het kind was. 10Toen ze de ster zagen, 
werden ze vervuld van diepe vreugde.
11Ze gingen het huis binnen en vonden het 
kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich 
in aanbidding voor het kind neer. 



Schriftlezing (NBV21)

Mattheus 2 : 1 – 12 en 27 : 27 - 31

Daarna openden ze hun kistjes met 
kostbaarheden en boden het geschenken aan: 
goud en wierook en mirre. 12En omdat ze in 
een droom de aanwijzing hadden gekregen 
dat ze niet naar Herodes terug moesten gaan, 
reisden ze via een andere route terug naar 
hun land.



Schriftlezing (NBV21)

Mattheus 2 : 1 – 12 en 27 : 27 - 31

27De soldaten van de gouverneur namen 
Jezus mee naar het pretorium en 
verzamelden de hele cohort om Hem 
heen. 28Ze kleedden Hem uit en deden Hem 
een scharlakenrode mantel om, 29vlochten 
een kroon van doorntakken en zetten die op 
zijn hoofd. Ze gaven Hem een rietstok in zijn 
rechterhand en vielen voor Hem op de 
knieën. Spottend zeiden ze: ‘Gegroet, koning 
van de Joden,’ 30en ze spuwden op Hem, 
pakten Hem de rietstok weer af en sloegen 
Hem op het hoofd.



Schriftlezing (NBV21)

Mattheus 2 : 1 – 12 en 27 : 27 - 31

31Nadat ze Hem zo hadden bespot, trokken ze 
Hem de mantel uit, deden Hem zijn kleren 
weer aan en leidden Hem weg om Hem te 
kruisigen.



Psalm 72 : 3 en 4



Psalm 72 : 3 en 4



Psalm 72 : 3 en 4



Psalm 72 : 3 en 4



Verkondiging





HH 216 : 1, 2 en 3 



HH 216 : 1, 2 en 3 



HH 216 : 1, 2 en 3 



HH 216 : 1, 2 en 3 



HH 216 : 1, 2 en 3 



HH 216 : 1, 2 en 3 



Kindernevendienst

De kinderen komen terug in de kerk



Dank- en voorbede



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:
Eredienst en kerkmuziek

Diaconie:
See you foundation
(Zie weekbrief)

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



Slotlied: HH 171 : 1, 2 en 3
(zo mogelijk staand)



Slotlied: HH 171 : 1, 2 en 3
(zo mogelijk staand)



Slotlied: HH 171 : 1, 2 en 3
(zo mogelijk staand)



Slotlied: HH 171 : 1, 2 en 3
(zo mogelijk staand)



Slotlied: HH 171 : 1, 2 en 3
(zo mogelijk staand)



Slotlied: HH 171 : 1, 2 en 3
(zo mogelijk staand)



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



Geven voor de kerk van morgen:
vandaag al van belang



Gezegende Zondag

In de dienst welke begint om 17.00 uur 

gaat voor:

Ds. C.H. Wesdorp

uit Zoetermeer

Onze diensten zijn te volgen via kerknumansdorp.nl
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