
Ochtenddienst 

22 december 2019

Voorganger : Ds. J. Reehorst uit Stavenisse

Organist : Paul Rotscheid



Welkom

Afkondigingen  door Diaken

Corrie Dijksman - Snel

Voor verdere bijzonderheden 

verwijzen wij u naar de weekbrief. 



Stil gebed

De gemeente gaat (indien mogelijk) staan.



Psalm 19: 1 en 2

1 De hemel roemt den Heer, 

het firmament geeft eer

Hem, die 't heelal volbracht.

De dag spreekt tot de dag 

van wat zijn hand vermag,

de nacht meldt het de nacht.

>>



Psalm 19: 1 en 2

Er is geen taal, geen woord,

toch wordt alom gehoord

een wijd verbreide mare.

Geen stem gaat van hen uit, 

maar overal verluidt

hetgeen zij openbaren.



Psalm 19: 1 en 2

2 God heeft de tent gemaakt, 

waarin de zon ontwaakt

fier als een bruidegom,

die blinkend van gewaad 

het bruidsvertrek verlaat

en licht verspreidt alom.

>>



Psalm 19: 1 en 2

Zo, vrolijk als een held 

die tot de zege snelt,

roept hij de nieuwe morgen;

hij trekt zijn glanzend spoor 

de ganse hemel door:

zijn gloed laat niets verborgen.



Votum en groet

Na het votum en de groet 

gaat de gemeente weer zitten. 



Gezang 121: 1 en 4

1 God lof! Nu is gekomen

Gods aangename tijd:

de Koning onzer dromen,

de Heer der heerlijkheid

treedt, zonder praal en pracht,

in onze wereld binnen,

om hier te overwinnen

de duivel en zijn macht.



Gezang 121: 1 en 4

4 Gij armen en verdrukten,

wáár gij op aarde zijt,

gebeukten en gebukten

in deze boze tijd, -

houdt moed, Hij nadert al!

Gij moogt uw Held ontvangen,

de Vorst van uw verlangen,

met liedren zonder tal!



Leefregel



Gezang 48: 9

9 U is en worde toegebracht

het rijk, de heerlijkheid, de kracht,

U onze Vader op de troon

die tot ons zendt uw lieve Zoon,

die ons door uwe Geest geleidt,

U zij de lof in eeuwigheid.



Gebed 

om de opening van het Woord



de kinderen mogen naar de 

kindernevendienst



1e Schriftlezing 
Lucas 2: 1-6 (NBG ‘51)

1 En het geschiedde in die dagen, dat er een bevel

uitging vanwege keizer Augustus, dat het gehele rijk

moest worden ingeschreven. 2 Deze inschrijving had

voor het eerst plaats, toen Quirinius het bewind over

Syrië voerde. 3 En zij gingen allen op reis om zich te

laten inschrijven, ieder naar zijn eigen stad. 4 Ook

Jozef trok op van Galilea, uit de stad Nazaret, naar

Judea, naar de stad van David, die Betlehem heet,

omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, 5

om zich te laten inschrijven met Maria, zijn

ondertrouwde vrouw, welke zwanger was.



1e Schriftlezing 
Lucas 2: 1-6 (NBG ‘51)

6 En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de

dagen vervuld werden, dat zij baren zou.



2e Schriftlezing 
Johannes 14: 1-6 (NBG ‘51)

1 Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God,

gelooft ook in Mij. 2 In het huis mijns Vaders zijn vele

woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben –

want Ik ga heen om u plaats te bereiden; 3 en

wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb,

kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn

moogt, waar Ik ben.

4 En waar Ik heenga, daarheen weet gij de weg. 5

Tomas zeide tot Hem: Here, wij weten niet, waar Gij

heengaat; hoe weten wij dan de weg? 6 Jezus zeide

tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven;

niemand komt tot de Vader dan door Mij.



Gezang 235: 1 en 2

1 In bidden en in smeken,

maak onze harten één.

Wij hunkren naar een teken,

o, laat ons niet alleen.

De Heiland is getreden

aan 's Vaders rechterhand:

wij wachten hier beneden

de gaven van zijn hand.



Gezang 235: 1 en 2

2 Wijd open staan de deuren,

nu is de toegang vrij.

Voor wie verweesd hier treuren

is Jezus' hulp nabij.

Al dreigen nog gevaren,

al wacht ons kruis en strijd,

de Geest zal ons bewaren,

de Geest, die troost en leidt.



Verkondiging



Psalm 89: 9, 10 en 11

9 

Oudtijds hebt Gij, o HEER, uw hoge plan 

ontvouwd,

aan mensen naar uw hart uw woorden 

toevertrouwd:

Met hulp heb Ik omkleed, met heil heb Ik 

omgeven

de koninklijke held, uit al het volk verheven,

David mijn trouwe knecht, dien Ik heb uitverkoren,

dien Ik met olie zalf, hem zal het rijk behoren.



Psalm 89: 9, 10 en 11
10 

Mijn hand is hem tot steun, mijn rechter arm zijn 

kracht.

Geen vijand valt hem aan, Ik weer der bozen 

macht.

Ik breek de tegenstand van allen die hem haten,

mijn goedertierenheid zal nimmer hem verlaten.

Mijn naam die hij belijdt, doet hem tot aanzien 

komen,

zijn hand rust op de zee, zijn kracht beheerst de 

stromen.



Psalm 89: 9, 10 en 11
11 

Hij prijst mijn hoge gunst met namen menigvoud:

Mijn Vader en mijn God, o rots van mijn behoud.

Ik antwoord hem: Mijn zoon, de vorsten zullen 

beven,

mijn eerstgeboren zoon, voor u, zo hoog 

verheven.

Voor altijd rust op hem mijn trouw, mijn 

welbehagen,

Ik houd het vast verbond, Ik zal zijn zetel     

schragen.



Kindernevendienst

De kinderen komen terug in de dienst.



Moment met de kinderen

(kerstproject)



God belooft de vredekoning
(melodie: “Jezus is de goede herder”)

refrein:

God belooft de Vredekoning

aan zijn volk, aan Israël,

heel de wereld wordt zijn woning,

Micha heeft het ons verteld.



God belooft de vredekoning
(melodie: “Jezus is de goede herder”)

Weet je dat God wil vergeven,

dat Hij ook de ketting brak

van de zonden in jouw leven:

je bent vrij, zit niet meer vast.



God belooft de vredekoning
(melodie: “Jezus is de goede herder”)

refrein:

God belooft de Vredekoning

aan zijn volk, aan Israël,

heel de wereld wordt zijn woning,

Micha heeft het ons verteld.





Dankgebed en Voorbede



Inzameling van de gaven 
• De collecte in deze dienst is bestemd voor 

het College van kerkrentmeesters

Predikantsplaatsen

• De collecte bij de uitgang is bestemd voor 

het College van kerkrentmeesters

Verwarming Kerk en Voorhof

Tijdens de collecte komen de kinderen van de oppas in de kerk.

Direct na deze dienst zijn 2 leden van het nazorgteam 

beschikbaar voor een luisterend oor en/of gebed voor u.



Gezang 118: 1 en 2
(indien mogelijk staande)

1 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.

Verlos mij van mijn bange pijn!

Zie, heel mijn hart staat voor U open

en wil, o Heer, uw tempel zijn.

O Gij, wien aard' en hemel zingen,

verkwik mij met uw heil'ge gloed.

Kom met uw zachte glans doordringen,

o zon van liefde, mijn gemoed!



Gezang 118: 1 en 2
(indien mogelijk staande)

2 Vervul, o Heiland, het verlangen,

waarmee mijn hart uw komst verbeidt!

Ik wil in ootmoed U ontvangen,

mijn ziel en zinnen zijn bereid.

Blijf in uw liefde mij bewaren,

waar om mij heen de wereld woedt.

O, mocht ik uwe troost ervaren:

doe intocht, Heer, in mijn gemoed!



Zegen 

met gezongen Amen



Gezegende Zondag

In middagdienst welke begint om 17.00 uur 

gaat voor:

Ds. A. Spaans uit Colijnsplaat

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

U bent nu van harte uitgenodigd om met elkaar een 

kopje koffie, thee of limonade te drinken in de Voorhof

Er zijn 2 leden van het nazorgteam beschikbaar 

in de kerkzaal  voor u; voor een luisterend oor 

en/of een gebed.


