
Ochtenddienst

19 december 2021

Voorganger: Ds. A.L.A. den Besten

uit Nieuwerkerk a/d IJssel

Orgel          : Christian Boogaard

Hervormde Gemeente Numansdorp



We hopen dat u zich ook in deze tijd 

van harte welkom voelt in onze kerk.

Samen houden we ons aan de volgende regels:

* Bescherm elkaars gezondheid

* Houd 1,5 meter afstand van andere huishoudens

* Volg aanwijzingen van coördinatoren en koster

* Draag een mondkapje bij verplaatsing

* Geen ontmoeting en koffie/thee drinken 

na afloop bij verplaatsingen



Welkom en mededelingen



Stil gebed

De gemeente gaat (indien mogelijk) staan



Psalm 149: 1 en 2



Psalm 149: 1 en 2



Psalm 149: 1 en 2



Psalm 149: 1 en 2



Votum en groet



Gezang 120: 1 en 3



Gezang 120: 1 en 3



Gezang 120: 1 en 3



Gezang 120: 1 en 3



Wetslezing



Psalm 86: 4



Psalm 86: 4



Gebed



Gezang 326: 1 en 5



Gezang 326: 1 en 5



Gezang 326: 1 en 5



Gezang 326: 1 en 5



Kindernevendienst

De kinderen gaan naar de kindernevendienst



Bijbellezing: Maleachi 1 (HSV)

1Een last, het woord van de HEERE tot Israël, door 
de dienst van Maleachi.
2Ik heb u liefgehad, zegt de HEERE, maar u zegt: 
Waarin hebt U ons liefgehad?

Was Ezau niet de broer van Jakob? spreekt 
de HEERE. Toch heb Ik Jakob liefgehad,
3en Ezau heb Ik gehaat.

Ik heb zijn bergen gemaakt tot een woestenij, en 
zijn erfelijk bezit prijsgegeven aan de jakhalzen van 
de woestijn.



Bijbellezing: Maleachi 1 (HSV)

4Hoewel Edom zegt: Als wij verwoest worden,

bouwen wij de puinhopen weer op,

zegt de HEERE van de legermachten dit:

Zullen zíj bouwen, dan zal Ík afbreken,

en men zal hen noemen: Goddeloos gebied, en: 

Het volk waarop de HEERE tot in eeuwigheid toornig 
is.
5Uw eigen ogen zullen het zien,

en u zult zelf zeggen: Groot is de HEERE,

tot over de grenzen van Israël!



Bijbellezing: Maleachi 1 (HSV)

6Een zoon eert zijn vader en een slaaf zijn heer. Als Ik 
dan een Vader ben, waar is de eerbied voor Mij? En 
als Ik een Heer ben, waar is de vrees voor Mij? zegt 
de HEERE van de legermachten tegen u, priesters 
die Mijn Naam verachten. Maar u zegt: Waardoor 
verachten wij Uw Naam?
7Doordat u onrein brood op Mijn altaar brengt. En u 
zegt: Waardoor maken wij U onrein? Doordat u zegt: 
De tafel van de HEERE, die is verachtelijk.
8En als u een blind dier ten offer brengt: Dat is niet 
erg! En als u een kreupel of ziek dier ten offer brengt: 
Dat is niet erg! Bied het maar eens aan uw landvoogd 
aan. Zou hij u goedgezind zijn of u ter wille 
zijn? Dit zegt de HEERE van de legermachten.



Bijbellezing: Maleachi 1 (HSV)

9Nu dan, tracht toch het aangezicht van God gunstig 
te stemmen, dat Hij ons genadig zal zijn. Dit gebeurt 
door uw hand: zou Hij u ter wille zijn? zegt 
de HEERE van de legermachten.
10Was er ook maar iemand onder u die de deuren 
zou sluiten, dan zou u niet zonder reden Mijn altaar 
aansteken. Ik heb geen welgevallen in u, zegt 
de HEERE van de legermachten, en een graanoffer 
uit uw hand aanvaard Ik niet.
11Want vanwaar de zon opkomt tot waar hij 
ondergaat, zal Mijn Naam groot zijn onder de 
heidenvolken; in elke plaats zal aan Mijn Naam een 
reukoffer gebracht worden, en een rein graanoffer. 



Bijbellezing: Maleachi 1 (HSV)

Voorzeker, Mijn Naam zal groot zijn onder de 
heidenvolken, zegt de HEERE van de 
legermachten.
12Maar u ontheiligt hem, wanneer u zegt: De tafel 
van de Heere, die is onrein, en wat zij oplevert, 
haar voedsel, is verachtelijk.
13Verder zegt u: Zie, wat een vermoeienis! Maar u 
zou het kunnen wegblazen, zegt de HEERE van 
de legermachten. U brengt wat geroofd, kreupel 
en ziek is. Als u dat graanoffer brengt, zou Ik dat 
uit uw hand aanvaarden? zegt de HEERE.



Bijbellezing: Maleachi 1 (HSV)

14Ja, vervloekt is de bedrieger die een 
mannetjesdier in zijn kudde heeft, en een 
gelofte doet, maar aan de Heere offert wat 
geschonden is! Voorzeker, Ik ben een groot 
Koning, zegt de HEERE van de legermachten, 
en Mijn Naam is ontzagwekkend onder de 
volken.



Bijbellezing: 1 Joh 4: 7-17 (HSV)

7Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de 
liefde is uit God; en ieder die liefheeft, is uit God 
geboren en kent God.
8Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.
9 Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, 
dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld 
gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem.
10Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad 
hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn 
Zoon zond als verzoening voor onze zonden.
11Geliefden, als God ons zo liefhad, moeten ook wij 
elkaar liefhebben.



Bijbellezing: 1 Joh 4: 7-17 (HSV)

12Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar 
liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde in ons 
volmaakt geworden.
13Hieraan weten wij dat wij in Hem blijven en Hij in 
ons, doordat Hij ons van Zijn Geest gegeven heeft.
14En wij hebben gezien en getuigen dat de Vader de 
Zoon gezonden heeft als Zaligmaker van de wereld.
15Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God 
blijft in hem, en hij in God.



Bijbellezing: 1 Joh 4: 7-17 (HSV)

16En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, 
gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde 
blijft, blijft in God, en God in hem.
17Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, 
opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag 
van het oordeel. Want zoals Hij is, zijn ook wij in 
deze wereld.



Verkondiging

God is liefde!



Gezang 67: 1 en 3



Gezang 67: 1 en 3



Gezang 67: 1 en 3



Gezang 67: 1 en 3



Kindernevendienst

De kinderen komen weer in de kerk



Voorbede,

Dankzegging

en Onze Vader



Collecten

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

Of geef via de app

Collecte
Diaconie
Victory4All

Direct na deze dienst zijn 2 
leden van het nazorgteam 
beschikbaar voor u in de 
kerkzaal  voor een 
luisterend oor en/of een 
gebed





Psalm 98: 2 en 3



Psalm 98: 2 en 3



Psalm 98: 2 en 3



Psalm 98: 2 en 3



Zegen

Direct na deze dienst zijn 2 leden van het nazorgteam 
beschikbaar voor u in de kerkzaal  

voor een luisterend oor en/of een gebed



Gezegende Zondag

In de online dienst die begint om 17.00 uur 

gaat voor:

Ds. Van Loon uit Rotterdam

Onze diensten zijn te volgen via kerknumansdorp.nl


