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Welkom en mededelingen



Gezang 444: 1, 3 en 5



Gezang 444: 1, 3 en 5



Gezang 444: 1, 3 en 5



Stil gebed



Votum en groet



Psalm 146 (digitaal)

Nederland Zingt: Psalm 146 Medley - YouTube

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dy33wLLYyWl8&data=04%7C01%7C%7C89ecc5909c52439b5e3808d8a1d9180f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637437301066621179%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=d22%2BA1Ec%2B0O6I5TjUGvuNtOHu5yUwK7QlZLRZoTJWVs%3D&reserved=0


Woorden van inkeer



Psalm 25: 2



Psalm 25: 2



Gebed



Moment voor de kinderen



Kinderlied: Advent is kijken….

Graag onderstaand lied:

Advent is kijken naar wat komt -
YouTube

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DG5Iley0XXPs&data=04%7C01%7C%7Cde2c51a12ff046dcfea908d8a29855dc%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637438122441880100%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=pSfOUlwsZ9tGcUf7Nri2rYsg8wsPDAxfy2WbSRXmO6w%3D&reserved=0


Bijbellezing / Lukas 1: 39-56 (HSV)

Maria bij Elizabet
39In die dagen stond Maria op en reisde 
haastig naar het bergland, naar een stad van 
Juda,
40en zij kwam in het huis van Zacharias en 
groette Elizabet.
41En toen Elizabet de groet van Maria 
hoorde, gebeurde het dat het kindje 
opsprong in haar buik; en Elizabet werd 
vervuld met de Heilige Geest,



Bijbellezing / Lukas 1: 39-56 (HSV)

42en zij riep met luide stem en zei: Gezegend 
ben je onder de vrouwen en gezegend is de 
vrucht van je buik.
43En waaraan heb ik dit te danken dat de 
moeder van mijn Heere naar mij toe komt?
44Want zie, toen het geluid van je groet in 
mijn oren klonk, sprong het kindje van 
vreugde op in mijn buik.
45En zalig is zij die geloofd heeft, want wat 
haar van de kant van de Heere gezegd is, zal 
volbracht worden.



Bijbellezing / Lukas 1: 39-56 (HSV)

De lofzang van Maria
46En Maria zei: Mijn ziel maakt de Heere 
groot,
47en mijn geest verheugt zich in God, mijn 
Zaligmaker,
48omdat Hij heeft omgezien naar de nederige 
staat van Zijn dienares. Want zie, van nu aan 
zullen alle geslachten mij zalig spreken,
49want Hij Die machtig is, heeft grote dingen 
aan mij gedaan en heilig is Zijn Naam.



Bijbellezing / Lukas 1: 39-56 (HSV)

50En Zijn barmhartigheid is van geslacht tot 
geslacht over hen die Hem vrezen.
51Hij heeft een krachtig werk gedaan door 
Zijn arm. Hij heeft hen die hoogmoedig zijn in 
de gedachten van hun hart, uiteengedreven.
52Hij heeft machtigen van de troon gestoten 
en nederigen heeft Hij verhoogd.



Bijbellezing / Lukas 1: 39-56 (HSV)

53Hongerigen heeft Hij met 
goede gaven verzadigd en rijken heeft Hij 
met lege handen weggezonden.
54Hij heeft het opgenomen voor Israël, Zijn 
knecht, door aan Zijn barmhartigheid te 
denken,
55zoals Hij gesproken heeft tot onze vaderen, 
tot Abraham en zijn nageslacht, tot in 
eeuwigheid.
56En Maria bleef ongeveer drie maanden bij 
haar en keerde terug naar haar huis.



Psalm 130: 3 en 4



Psalm 130: 3 en 4



Verkondiging



Gezang 130: 1, 3 en 4

De nacht is haast ten einde,

de morgen niet meer ver.

Bezing nu met verblijden

de heldre morgenster.

Wie schreide in het duister

begroet zijn klare schijn

als hij met al zijn luister

straalt over angst en pijn.



Gezang 130: 1, 3 en 4

Hoevele zware nachten

van bitterheid en pijn

en smartelijk verwachten

ons deel nog zullen zijn

op deze donk're aarde,

toch staat in stille pracht

de ster van Gods genade

aan 't einde van de nacht.



Gezang 130: 1, 3 en 4

God lijkt wel diep verborgen

in onze duisternis

maar schenkt ons toch een morgen

die vol van luister is.

Hij komt ons toch te stade

ook in het strengst gericht.

Zijn oordeel is genade,

zijn duisternis is licht.



Dankgebed en Voorbede



Collecten

“Uitgangs” collecte CvK
Verwarming Kerk en De Voorhof

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

Collectes College van Kerkrentmeesters
Predikantsplaatsen

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









Zegen


