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● Bescherm elkaars gezondheid

● Houd 1,5 meter afstand met andere

huishoudens

● Volg aanwijzingen van coördinatoren en  

koster

• Blijf zitten op de toegewezen plaats

● Alleen zang door ‘voorzanger’

● Toegangsdeuren staan open i.v.m. ventilatie

● Geen toiletbezoek (bij nood: Voorhof)

● Geen ontmoeting en koffie/thee drinken na

afloop



Welkom en mededelingen





LBps 19: 1



LBps 19: 1



LBps 19: 1





Votum en groet

Verootmoedigingsgebed 



LBgz 423: 1 en 2



LBgz 423: 1 en 2





Tien geboden 

in het licht van Advent





Gebed

om de opening van het Woord



Kindermoment







Bijbellezing | Jesaja 9: 1-6 (NBV)

1Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een

schitterend licht. Zij die in het donker wonen

worden door een helder licht beschenen. 
2U hebt het volk weer groot gemaakt, diepe

vreugde gaf u het, blijdschap als de vreugde bij

de oogst, zij jubelen als bij het verdelen van de

buit. 3Het juk dat op hen drukte, de stok op hun

schouder, de zweep van de drijver, u hebt ze

verbrijzeld, zoals Midjan destijds. 



Bijbellezing | Jesaja 9: 1-6 (NBV)

4Iedere laars die dreunend stampte en elke

mantel waar bloed aan kleeft, ze worden

verbrand, een prooi van het vuur. 5Een kind is

ons geboren, een zoon is ons gegeven; de

heerschappij rust op zijn schouders. Deze

namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,

Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.



Bijbellezing | Jesaja 9: 1-6 (NBV)

6Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal

geen einde komen. Davids troon en rijk zijn

erop gebouwd, ze staan vast, in recht en

gerechtigheid, van nu tot in eeuwigheid.

Daarvoor zal hij zich beijveren, de HEER van de

hemelse machten.



Bijbellezing | Lukas 1: 26-38 (NBV)

26In de zesde maand zond God de engel

Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, 27naar

een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man

die Jozef heette, een afstammeling van David.

Het meisje heette Maria. 28Gabriël ging haar

huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent

begenadigd, de Heer is met je.’ 29Ze schrok

hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg

zich af wat die begroeting te betekenen had. 



Bijbellezing | Lukas 1: 26-38 (NBV)

30Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet

bang, Maria, God heeft je zijn gunst

geschonken. 31Luister, je zult zwanger worden

en een zoon baren, en je moet hem Jezus

noemen.  32Hij zal een groot man worden en

Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en

God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader

David geven. 33Tot in eeuwigheid zal hij koning

zijn over het volk van Jakob, en aan zijn

koningschap zal geen einde komen.’



Bijbellezing | Lukas 1: 26-38 (NBV)

34Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat

gebeuren? Ik heb immers nog nooit

gemeenschap met een man gehad.’ 35De engel

antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je

komen en de kracht van de Allerhoogste zal je

als een schaduw bedekken. Daarom zal het

kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd

en Zoon van God. 36Luister, ook je familielid

Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks

haar hoge leeftijd. 



Bijbellezing | Lukas 1: 26-38 (NBV)

Ze is nu, ook al hield men haar voor

onvruchtbaar, in de zesde maand van haar

zwangerschap, 37want voor God is niets

onmogelijk.’  38Maria zei: ‘De Heer wil ik

dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt

gezegd.’ Daarna liet de engel haar weer alleen.





LBgz 160: 1 



LBgz 160: 1 



Verkondiging



Meditatief orgelspel



Dank- en voorbeden

Stil gebed

Onze Vader





Collecten

Collecte Diaconie
Zending en evangelisatie

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

Collecte 
College van Kerkrentmeesters
Kinderkerstfeest

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



LBgz 122: 1 en 5 



LBgz 122: 1 en 5



Zegen



Orgelspel


