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Welkom en mededelingen



Stil gebed

De gemeente gaat (indien mogelijk) staan



Gezang 120: 1 en 2

1 Heft op uw hoofden, poorten wijd!

Wie is het, die hier binnenrijdt?

Begroet Hem, Heer der heerlijkheid

en Heiland vol barmhartigheid!

Hij geeft de wereld 't leven weer.

Juicht blijde, zingt uw God ter eer,

looft Hem, die sterk van daad

de deuren binnengaat.



Gezang 120: 1 en 2

2 Rechtvaardigheid is zijn bestel,

zachtmoedigheid zijn metgezel.

Hij draagt een kroon van heiligheid,

een scepter van barmhartigheid.

Hij maakt ons vrij, de angst verdwijnt,

juicht, nu die Heiland ons verschijnt;

door Hem geschiedt Gods raad,

zijn heerschappij bestaat!



Bemoediging en groet

Hierna gaat de gemeente weer zitten



Psalm 91: 1 en 2

1 Heil hem wien God een plaats bereidt

in zijn verheven woning:

hij overnacht in veiligheid

bij een almachtig koning.

Ik zeg tot God: Gij zijt mijn schild,

mijn toevlucht en mijn veste,

op U vertrouw ik, Heer, Gij wilt

voor mij altijd het beste.



Psalm 91: 1 en 2

2 God redt uw ziel van nood en dood,

Hij heeft u aangenomen:

een vogel, die ternauwernood

is aan de strik ontkomen.

De HEER zal over uw bestaan

zijn sterke vleugels breiden.

Hij is, in trouw u toegedaan,

uw schild en pantser beide.



Schuldbelijdenis en 

genadeverkondiging



Lezing van het gebod



Gezang 118: 1 

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!



Gebed
om de opening van het woord



Moment met de kinderen



Kindernevendienst

De kinderen gaan naar de kindernevendienst



Schriftlezing 
Lucas 1: 26-38 (NBV21)   

Aankondiging van de geboorte van Jezus

26 In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar
de stad Nazaret in Galilea, 27 naar een meisje dat was
uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een
afstammeling van David. Ze heette Maria en ze was
nog maagd. 28 Gabriël ging haar huis binnen en zei:
‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’
29 Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en
vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. 30

Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria,
God heeft je zijn gunst geschonken. 31 Luister, je zult
zwanger worden en een zoon baren, en je moet Hem
Jezus noemen.



Schriftlezing 
Lucas 1: 26-38 (NBV21)   

32 Hij 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. 33 Tot in
eeuwigheid zal Hij koning zijn over het volk van Jakob,
en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’

34 Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik
heb immers nog geen gemeenschap met een man.’ 35

De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je
komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een
schaduw overdekken. Daarom zal het kind dat geboren
wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God.
36 Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een
zoon, ondanks haar hoge leeftijd.



Schriftlezing 
Lucas 1: 26-38 (NBV21)   

Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in
de zesde maand van haar zwangerschap, 37 want voor
God is niets onmogelijk.’ 38 Maria zei: ‘De Heer wil ik
dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’
Daarna liet de engel haar weer alleen.



Gezang 122: 1, 2, 4 en 5

1 Kom tot ons, de wereld wacht,

Heiland, kom in onze nacht.

Licht dat in de nacht begint,

kind van God, Maria's kind.

2 Kind dat uit uw kamer klein,

als des hemels zonneschijn

op de aarde wordt gesteld,

gaat uw weg zoals een held.



Gezang 122: 1, 2, 4 en 5

4 Uw kribbe blinkt in de nacht

met een ongekende pracht.

Het geloof leeft in dat licht

waarvoor al het duister zwicht.

5 Lof zij God in 't hemelrijk,

Vader, Zoon en Geest gelijk,

nu en overal altijd,

nu en tot in eeuwigheid.



Verkondiging



Gezang 66: 1 t/m 6

(allen)

1 Mijn ziel verheft Gods eer;

mijn geest mag blij den Heer

mijn Zaligmaker noemen,

die, in haar lage staat,

zijn dienstmaagd niet versmaadt,

maar van zijn gunst doet roemen.



Gezang 66: 1 t/m 6

(vrouwen)

2 Om wat God heeft gedaan

zal elk geslacht voortaan

alom mij zalig spreken:

o groot geheimenis

dat mij geschonken is.

Zijn almacht is gebleken.



Gezang 66: 1 t/m 6

(mannen)

3 Hoe heilig is zijn naam!

Laat volk bij volk tesaam

barmhartigheid verwachten,

nu Hij de zaligheid

voor wie Hem vreest, bereidt

door al de nageslachten.



Gezang 66: 1 t/m 6

(vrouwen)

4 Des Heren kracht is groot;

zijn arm verstrooit, verstoot

die hoog zijn in hun ogen.

Hun tronen zijn niet meer,

maar gunstrijk wil de Heer

eenvoudigen verhogen.



Gezang 66: 1 t/m 6

(mannen)

5 De Heer vervult met goed

uit 's hemels overvloed

der hongerigen monden.

Hij ziet geen rijken aan,

maar heeft met al hun waan

hen ledig weggezonden.



Gezang 66: 1 t/m 6

(allen)

6 Hij trok zich Isrel aan,

Hij laat niet hulploos staan

die Abrams troost verwachten.

Groot en in eeuwigheid

is Gods barmhartigheid

voor duizenden geslachten!



Kindernevendienst

De kinderen komen terug in de dienst













Verrassen







Bericht van overlijden



Dankgebed en voorbeden



Hemelhoog 545 

Onze Vader in de hemel,

heilig is uw Naam. 

Laat uw Koninkrijk spoedig komen.

Laat uw wil worden gedaan

in de hemel, zo ook hier op aard’;

Onze Vader in de hemel,

heilig is uw Naam. 

Laat uw Koninkrijk spoedig komen.

Laat uw wil worden gedaan

in de hemel, zo ook hier op aard’;



Hemelhoog 545 

Refrein:

want van U is het Koninkrijk,

de kracht en de heerlijkheid,

tot in eeuwigheid;

want van U is het Koninkrijk,

de kracht en de heerlijkheid,

tot in eeuwigheid.



Hemelhoog 545 

Onze Vader in de hemel,

geef ons daag’lijks brood.

En vergeef ons onze schulden,

gelijk ook wij dat doen:

Hun vergeven die ons iets schuldig zijn; 



Hemelhoog 545 

Refrein:

want van U is het Koninkrijk,

de kracht en de heerlijkheid,

tot in eeuwigheid;

want van U is het Koninkrijk,

de kracht en de heerlijkheid,

tot in eeuwigheid.



Hemelhoog 545 

En leidt ons niet in verzoeking,

maar verlos ons van het kwaad.

Refrein: 

want van U is het Koninkrijk,

de kracht en de heerlijkheid

tot in eeuwigheid;

want van U is het Koninkrijk,

de kracht en de heerlijkheid

tot in eeuwigheid

Amen. Amen.



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

College van Kerkrentmeesters
1- Verwarming Kerk & Voorhof
2- Onderhoud gebouwen

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

Diaconie
Pastoraal Diaconaal
Centrum De Herberg

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 120: 3 en 4

3 Gezegend was het land de stad,

waar deze Koning binnentrad.

Gezegend 't hart, dat openstaat

en Hem als Koning binnenlaat.

De Zonne der gerechtigheid

verblindde niet door majesteit;

maar wat in duister sliep,

ontwaakte, toen Hij riep.



Gezang 120: 3 en 4

4 Heft op uw hoofden, poorten wijd!

Elk hart zij Hem ter woon bereid!

De palmen van uw eerbied spreidt

de weg langs, die uw Koning rijdt.

Hij komt tot u met troost en vreê

en brengt u heil en liefde mee.

Geprezen zij de Heer,

Hij geeft u 't leven weer!



Zegen

met 3x gezongen Amen

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 dienst welke begint om 17:00 uur 

gaat voor:

Ds. F.J. van Harten uit Scheveningen

Onze diensten zijn te volgen via kerknumansdorp.nl


