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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

door ouderling van dienst



Stil gebed

de gemeente gaat (indien mogelijk) staan



LBps.147 vers 1 en 4





4 Voor God is alle kracht van paarden

en macht van mensen zonder waarde.

Het snoeven van wie wapens dragen

is niet aan 's HEREN welbehagen.

Zijn welbehagen zal slechts wezen

met allen die Hem needrig vrezen,

die met hun harten voor Hem open

op zijn genade en liefde hopen.

LBps.147 vers 1 en 4



Votum en groet

Na het votum en groet gaat de gemeente 
weer zitten



LBgz.157 vers 1 en 3





LBgz.157 vers 1 en 3

Gij schittert als een edelsteen,

mijn hart is vol van U alleen,

uw liefde doet mij leven.

Hoe groei ik in uw lichte schijn,

hoe bloei ik op daar ik mag zijn

een rank met U verweven.

Aan U

blijft nu

heel mijn leven

weggegeven,

om t'ontvangen

U, mijn liefde, mijn verlangen.



10 geboden









Gebed om de Heilige Geest



Moment voor de kinderen



HH 124 vers 1 en 2







HH 124 vers 1 en 2

Ere zij God, zijn liefde voor de wereld

heeft hij in Jezus, de Christus, getoond.

Om ons van schuld en zonde te verlossen

ging Hij de weg van het lijden, de dood.

Opgestaan is Jezus Overwinnaar,

er klinkt een lied dat jubelt door de tijd:

Lof zij de Heer, de Heer van alle heren,

Verlosser is Hij, de Zoon van God uit Davids huis.

Hosanna in de hoge,

God is met ons, Immanuel.



1e Schriftlezing

Genesis 1: 1-5 (HSV)

De schepping

1. In het begin schiep God de hemel en de aarde.

2. De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag 
over de watervloed; en de Geest van God zweefde 
boven het water.

3. En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht.

4. En God zag het licht dat het goed was; en God 
maakte scheiding tussen het licht en de duisternis.

5. En God noemde het licht dag en de duisternis 
noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest en 
het was morgen geweest: de eerste dag.



2e Schriftlezing

Johannes 1: 1-18 (HSV)

Het vleesgeworden Woord

11 In het begin was het Woord en het Woord 
was bij God en het Woord was God. 2 Dit was 
in het begin bij God. 3 Alle dingen zijn door het 
Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen 
ding gemaakt dat gemaakt is. 4 In het Woord 
was het leven en het leven was het licht van 
de mensen. 5 En het licht schijnt in de 
duisternis, en de duisternis heeft het niet 
begrepen. 6 Er was een mens door God 
gezonden; zijn naam was Johannes.



2e Schriftlezing

Johannes 1: 1-18 (HSV)

7 Hij kwam tot een getuigenis, om van het licht 
te getuigen, opdat allen door hem geloven 
zouden. 8 Hij was het licht niet, maar was 
gezonden om van het licht te getuigen. 9 Dit 
was het waarachtige licht, dat in de wereld 
komt en ieder mens verlicht. 10Hij was in de 
wereld en de wereld is door Hem ontstaan en 
de wereld heeft Hem niet gekend. 11 Hij kwam 
tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem 
niet aangenomen. 12 Maar allen die Hem 
aangenomen hebben, hun heeft Hij macht 
gegeven kinderen van God te worden,



2e Schriftlezing

Johannes 1: 1-18 (HSV)

namelijk die in Zijn Naam geloven; 13 die niet 
uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet 
uit de wil van een man, maar uit God geboren 
zijn. 14 En het Woord is vlees geworden en 
heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn 
heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van 
de Eniggeborene van de Vader), vol van 
genade en waarheid.15 Johannes getuigt van 
Hem en heeft geroepen: Híj was het van Wie 
ik zei: Deze Die na mij komt, is vóór mij 
geworden, want Hij was er eerder dan ik.



2e Schriftlezing

Johannes 1: 1-18 (HSV)

16 En uit Zijn volheid hebben wij allen 
ontvangen, en wel genade op genade. 17 Want 
de wet is door Mozes gegeven, de genade en 
de waarheid zijn er door Jezus Christus 
gekomen. 18 Niemand heeft ooit God gezien; 
de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van 
de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard.



LBgz 1 vers 1 en 3



LBgz 1 vers 1 en 3

God heeft het laatste woord.

Wat Hij van oudsher zeide,

wordt aan het eind der tijden

in heel zijn rijk gehoord.



Verkondiging



LBgz 68 vers 1 en 2





LBgz 68 vers 1 en 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.



Dankgebed

en

voorbeden



Collecten

“Uitgangs” collecte 

Diaconie

Vluchtelingenkinderen in

Griekenland

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

1e collecte 

College van Kerkrentmeesters

Oudejaarscollecte

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



LBps 149 vers 1 en 5





LBps 149 vers 1 en 5

Nu zal, gelijk er staat geschreven,

Gods volk in volle vrede leven.

De boze vijand is verslagen.

Prijs 's HEREN welbehagen!

Na het duister der wereldnacht

blinkt de luister van Gods geslacht

Hemel en aarde stemmen saam

en prijzen 's HEREN naam.



Zegen



Orgelspel


