
Ochtenddienst

29 december 2019

Voorganger : Ds. J. Reehorst - Stavenisse

Organist : Matthijs op den Brouw



Welkom

Mededelingen door 

ouderling-kerkrentmeester 

Marco Heemskerk

Voor verdere bijzonderheden wordt 

verwezen naar de weekbrief.



Stil gebed (staande)



Psalm 71 vers 1(staande)

1.

Heer, laat mij schuilen in uw hoede,

begeef mij niet, o God,

maak nimmer mij ten spot.

Leid in uw trouw mijn weg ten goede,

verleen mij uw nabijheid

en stel mij in de vrijheid.



Votum en groet (staande)

Na de votum en groet gaat 

de gemeente weer zitten. 



Gezang 127 vers 1, 2, 3 en 4

1.

Gaat, stillen in den lande,

uw Koning tegemoet,

de intocht is ophanden

van Hem die wondren doet.

Gij die de Heer verwacht,

laat ons vóór alle dingen

Hem ons hosanna zingen.

Hij komt, Hij komt met macht.



Gezang 127 vers 1, 2, 3 en 4

2.

Vat moed, bedroefde harten,

de Koning nadert al.

Vergeet uw angst en smarten,

daar Hij u helpen zal.

Er is weer nieuwe hoop:

Hij noemt u zijn beminden,

in 't woord laat Hij zich vinden,

in avondmaal en doop.



Gezang 127 vers 1, 2, 3 en 4

3.

Hoort toe, gij zwaarbeproefden,

uw Koning is niet ver!

Voor wie in 't duister toefden,

rijst nu de morgenster.

De Heer geeft in de nood

zijn wonderbare bijstand;

Hij slaat de laatste vijand,

Hij overwint de dood.



Gezang 127 vers 1, 2, 3 en 4

4.

Wees onbezorgd, gij armen,

aan kinderen gelijk;

in koninklijk erbarmen

maakt God u groot  en rijk.

Hij die het veld bekleedt,

de vogelen kan spijzen,

wil ook zijn kind bewijzen

dat Hij zijn noden weet.



Leefregel



Gezang 463 vers 3 en 5

3.

O vrede van Tiberias,

o heuvels in het rond,

waar Jezus in het zachte gras

de mensen liefhad en genas,

en in hun midden stond.



Gezang 463 vers 3 en 5

5.

Dat ons geen drift en pijn verblindt,

geen hartstocht ons verwart.

Maak Gij ons rein en welgezind,

en spreek tot ons in vuur en wind,

o stille stem in 't hart.



Gebed om de verlichting met 

de Heilige Geest



Kindernevendienst

De kinderen gaan naar de kindernevendienst.



Schriftlezing (NBG): 

Lucas 2: 21-35 
21En toen acht dagen vervuld waren, zodat zij 

Hem moesten besnijden, ontving Hij ook de 

naam Jezus, die door de engel genoemd was, 

eer Hij in de moederschoot was ontvangen. 
22En toen de dagen hunner reiniging naar de 

wet van Mozes vervuld waren, brachten zij 

Hem naar Jeruzalem om Hem de Here voor te 

stellen, 23gelijk geschreven staat in de wet des 

Heren: Al het eerstgeborene van het 

mannelijke geslacht zal heilig heten voor de 

Here, 



Schriftlezing (NBG): 

Lucas 2: 21-35 
24en om een offer te brengen overeenkomstig 

hetgeen in de wet des Heren gezegd is, een 

paar tortelduiven of twee jonge duiven.
25En zie, er was een man te Jeruzalem, wiens 

naam was Simeon, en deze man was 

rechtvaardig en vroom, en hij verwachtte de 

vertroosting van Israël, en de heilige Geest 

was op hem. 26En hem was door de heilige 

Geest een godsspraak gegeven, dat hij de 

dood niet zou zien, eer hij de Christus des 

Heren gezien had. 



Schriftlezing (NBG): 

Lucas 2: 21-35 
27En hij kwam door de Geest in de tempel. En 

toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten 

om met Hem te doen overeenkomstig de 

gewoonte der wet, 28nam ook hij het in zijn 

armen en hij loofde God en zeide:
29Nu laat Gij, Here, uw dienstknecht gaan in 

vrede, naar uw woord, 30want mijn ogen 

hebben uw heil gezien, 31dat Gij bereid hebt 

voor het aangezicht van alle volken:
32licht tot openbaring voor de heidenen en 

heerlijkheid voor uw volk Israël.



Schriftlezing (NBG): 

Lucas 2: 21-35 
33En zijn vader en zijn moeder stonden 

verwonderd over hetgeen van Hem gezegd 

werd. 34En Simeon zegende hen en zeide tot 

Maria, zijn moeder: Zie, deze is gesteld tot een 

val en opstanding van velen in Israël en tot een 

teken, dat weersproken wordt 35– en door uw 

eigen ziel zal een zwaard gaan –, opdat de 

overleggingen uit vele harten openbaar 

worden.



Schriftlezing (NBG): 

1 Timotëus 5: 1-16
1Word niet heftig tegen een oude man, maar 

vermaan hem als een vader; doe het jonge 

mannen als broeders, 2oude vrouwen als 

moeders, jonge vrouwen als zusters, in alle 

reinheid. 3Houd als weduwen in ere, wie 

waarlijk weduwen zijn. 4Maar indien een 

weduwe kinderen of kleinkinderen heeft, laten 

zij dan eerst aan eigen familie godsvrucht 

tonen en aan het vorig geslacht vergelden wat 

zij hun te danken hebben, want dit is 

welgevallig aan God. 



Schriftlezing (NBG): 

1 Timotëus 5: 1-16
5Een ware weduwe dan, die alleen staat, heeft 

haar hoop op God gevestigd en volhardt in 

haar smekingen en gebeden dag en nacht; 
6doch zij, die een los leven leidt, is levend 

dood. 7Ook deze dingen moet gij bevelen, 

opdat zij onberispelijk blijven. 8Maar indien een 

vrouw voor de haren, en nog wel voor haar 

huisgenoten, niet zorgt, dan heeft zij haar 

geloof verloochend en is zij erger dan een 

ongelovige. 



Schriftlezing (NBG): 

1 Timotëus 5: 1-16
9Als weduwe kome in aanmerking iemand niet 

beneden de zestig jaren, die de vrouw geweest 

is van één man; 10inzake goede werken moet 

van haar getuigd kunnen worden, dat zij 

kinderen grootgebracht heeft, gastvrijheid 

bewezen, de voeten der heiligen gewassen, 

verdrukten ondersteund en alle goed werk 

behartigd heeft. 11Maar wijs jonge weduwen af, 

want wanneer de zinnen haar van Christus 

aftrekken, willen zij huwen, 



Schriftlezing (NBG): 

1 Timotëus 5: 1-16
12en halen een oordeel over zich, omdat zij 

haar eerste trouw hebben verzaakt. 13Maar 

tegelijk wennen zij zich eraan de huizen rond te 

gaan bij gebrek aan bezigheid, en niet alleen 

zonder bezigheid, maar ook bezig met praatjes 

en al te bezig met het spreken over 

onbehoorlijke dingen. 14Ik wil daarom, dat de 

jonge weduwen huwen, kinderen krijgen, haar 

huis bestieren, en niet door lasterpraat aan de 

tegenpartij vat op zich geven. 



Schriftlezing (NBG): 

1 Timotëus 5: 1-16
15Want reeds zijn sommigen afgeweken, de 

satan achterna. 16Indien een gelovige vrouw 

weduwen bij zich heeft, laat zij die 

ondersteunen, zodat de gemeente er niet door 

bezwaard wordt; dan kan deze de werkelijke 

weduwen ondersteunen.



Gezang 68 vers 1 en 2

1.

Zo laat Gij, Heer, uw knecht,

naar 't woord hem toegezegd,

thans henengaan in vrede,

nu hij uw zaligheid,

zo lang door hem verbeid,

gezien heeft op zijn bede.



Gezang 68 vers 1 en 2

2.

Een licht, zo groot, zo schoon,

gedaald van 's hemels troon,

straalt volk bij volk in d'ogen,

terwijl 't het blind gezicht

van 't heidendom verlicht

en Isrel zal verhogen.



Prediking



Gezang 146 vers 2, 3 en 4

2.

Men had Hem eeuwenlang verwacht;

en toen Gods tijdperk was volbracht,

toen zond Hij van zijn hoge troon

het heil der wereld ons, zijn Zoon.



Gezang 146 vers 2, 3 en 4

3.

O Gij ons heil, ons hoogste goed,

Gij werd een mens van vlees en bloed,

werd onze broeder, en door U

zijn wij Gods eigen kindren nu.



Gezang 146 vers 2, 3 en 4

4.

Als ik dit wonder vatten wil,

dan wordt mijn geest van eerbied stil,

aanbidt het, maar doorgrondt het niet,

dat zo de liefde Gods geschiedt.



Kindernevendienst

De kinderen komen tijdens het naspel

terug van de kindernevendienst.



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 had het ons verteld.



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

Simeon omarmt de Koning,

nu is Hij nog kwetsbaar klein,

Wereldredder zal Hij heten,

ICHTHUS-vis voor groot en klein.



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 had het ons verteld.



Dankgebed en voorbeden



Inzameling van de gaven
De collecte in de dienst is voor het college van 

kerkrentmeesters met bestemming jeugdwerk.

De collecte bij de uitgang is voor de diaconie met 

bestemming Kinderen in de Knel.

Tijdens de collecte komen de 

kinderen van de oppas in de kerk.

Direct na deze dienst zijn 2 leden van het nazorgteam beschikbaar 

voor u in de kerkzaal voor een luisterend oor en/of een gebed.



Gezang 147 vers 1, 5 en 6 (staande)

1. 

Looft God, gij christnen, maakt Hem groot

in zijn verheven troon,

die nu zijn rijk voor ons ontsloot

en zendt zijn eigen Zoon,

en zendt zijn eigen Zoon.



Gezang 147 vers 1, 5 en 6 (staande)

5. 

Hij wordt een knecht en ik een heer:

wat win ik veel daarbij!

Waar vindt men zoveel gulheid weer

als Jezus heeft voor mij,

als Jezus heeft voor mij.



Gezang 147 vers 1, 5 en 6 (staande)

6. 

En nu ontsluit Hij weer de poort

van 't schone paradijs.

De cherub staat er niet meer voor.

God zij lof, eer en prijs!

God zij lof, eer en prijs!



Zegen (staande)

Met gezongen amen



Onze diensten zijn na te luisteren via www.kerknumansdorp.nl

Direct na deze dienst zijn 2 leden van het nazorgteam 

beschikbaar voor u in de kerkzaal  

voor een luisterend oor en/of een gebed.

Vanmiddag om 17:00 uur gaat 

Dhr. R. Antes uit Ridderkerk voor in deze kerk.

U bent nu van harte welkom 
in de Voorhof 

voor koffie, thee en limonade 
en om elkaar te ontmoeten


