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Welkom en mededelingen



Stil gebed

De gemeente gaat (indien mogelijk) staan



Psalm 8: 1 en 3

1 
Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven

hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven -

machtige God, Gij die uw majesteit

ten hemel over ons hebt uitgebreid.



Psalm 8: 1 en 3

3 
Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw 

handen,

de maan, de duizend sterren die daar branden,

wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt,

het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt?



Votum en groet

Hierna gaat de gemeente weer zitten



NLB 195

Ere zij de Vader en de Zoon

en de heilige Geest,

als in den beginne,

nu en immer en van eeuwigheid

tot eeuwigheid! Amen.



Verootmoediging



Psalm 130: 2 en 3

2 
Zoudt Gij indachtig wezen al wat een mens 

misdeed,

wie zou nog kunnen leven in al zijn angst en 
leed?

Maar Gij wilt ons vergeven, Gij scheldt de 
schulden kwijt,

opdat wij zouden vrezen uw goedertierenheid.



Psalm 130: 2 en 3

3 
Ik heb mijn hoop gevestigd op God den Heer die 

hoort.

Mijn hart, hoezeer onrustig, wacht zijn verlossend 
woord.

Nog meer dan in de nachten wachters het 
morgenlicht,

blijf ik, o Heer, verwachten uw lichtend aangezicht.



Moment met de kinderen



Gebed
om de opening van het woord



Kindernevendienst

De kinderen gaan naar de kindernevendienst



Schriftlezing 
Psalm 27: 1-6 (NBV21)   

1 De HEER is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik
vrezen? Bij de HEER is mijn leven veilig, voor wie zou
ik bang zijn?

2 Kwaadwilligen kwamen op mij af om mij levend te
verslinden, mijn vijanden belaagden mij, maar zij
struikelden, zij vielen.

3 Al trok een leger tegen mij op, mijn hart zou
onbevreesd zijn, al woedde er een oorlog tegen mij,
nog zou ik mij veilig weten.



Schriftlezing 
Psalm 27: 1-6 (NBV21)   

4 Ik vraag aan de HEER één ding, het enige wat ik
verlang: wonen in het huis van de HEER alle dagen
van mijn leven, om de liefde van de HEER te
aanschouwen, Hem te ontmoeten in zijn tempel.

5 Hij laat mij schuilen onder zijn dak op de dag van
het kwaad, Hij verbergt mij veilig in zijn tent, Hij tilt mij
hoog op een rots.

6 Daarom heft zich mijn hoofd fier boven de vijanden
rondom mij, ik wil offers brengen in zijn tent,

Hem juichend offers brengen, ik wil zingen en spelen
voor de HEER.



Psalm 27: 1 en 2

1 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!

Waar is het duister dat mij onheil baart?

Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,

in zijn bescherming ben ik wel bewaard!

Of zich de boosheid tegen mij verbindt

en op mij loert opdat zij mij verslindt,

ik ken geen angst voor nood en overval:

het is de Heer die mij behouden zal!



Psalm 27: 1 en 2

2 
Eén ding slechts kan ik van den Heer 
verlangen,

dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geev'

Hem dagelijks te loven met gezangen,

te wonen in zijn huis zo lang ik leef!

Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog.

Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog,

aanschouwende hoe schoon en zuiver is

zijn licht, verlichtende de duisternis.



Schriftlezing 
Lukas 2: 25-38 (NBV21)   

25 Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon.
Hij was een rechtvaardig en vroom man, die uitzag
naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken,
en de heilige Geest rustte op hem. 26 Het was hem
door de heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou
sterven voordat hij de messias van de Heer zou
hebben gezien. 27 Gedreven door de Geest kwam hij
naar de tempel, en toen Jezus’ ouders hun kind daar
binnenbrachten om met Hem te doen wat volgens de
wet gebruikelijk is, 28 nam hij het in zijn armen en
loofde hij God met de woorden: 29 ‘Nu laat U, Heer, uw
dienaar in vrede heengaan, zoals U hebt beloofd.



Schriftlezing 
Lukas 2: 25-38 (NBV21)   

30 Want met eigen ogen heb ik de redding gezien

31 die U bewerkt hebt ten overstaan van alle volken:

32 een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen

en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.’

33 Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er
over Hem werd gezegd. 34 Simeon zegende hen en
zei tegen Maria, zijn moeder: ‘Weet wel dat velen in
Israël vanwege Hem ten val zullen komen of juist
zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat weersproken
wordt, 35 en zelf zult u als door een zwaard doorstoken
worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht
komen.’



Schriftlezing 
Lukas 2: 25-38 (NBV21)   

36 Er was daar ook een profetes, Hanna, de dochter
van Fanuel, uit de stam Aser. Ze was hoogbejaard;
vanaf haar huwbare leeftijd had ze zeven jaar met haar
man geleefd, 37 en ze was nu al vierentachtig jaar
weduwe. Ze was altijd in de tempel, waar ze God dag
en nacht diende met vasten en bidden. 38 Op dat
moment kwam ze naar hen toe, bracht hulde aan God
en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de
bevrijding van Jeruzalem.



Gezang 68: 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: 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.



Verkondiging

Tekst voor de verkondiging 

Lukas 2: 38

“Op dat moment kwam ze naar hen toe, bracht hulde aan 
God en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de 

bevrijding van Jeruzalem.”



Gezang 455: 1 - 3

1 Als Hij maar van mij is

en ik ben van Hem,

als ik, tot de dood nabij is,

luister naar zijn trouwe stem,

heb ik niets te lijden,

leef ik in een vroom en stil verblijden.



Gezang 455: 1 - 3

2 Als Hij maar van mij is

laat ik alles staan,

wil ik enkel zijn waar Hij is,

volg ik Hem waar Hij zal gaan.

Mij is om het even

heel het lichte, luide, aardse leven.



Gezang 455: 1 - 3

3 Waar Hij maar van mij is

is mijn vaderland.

Zie hoe Hij alom nabij is

met de gaven van zijn hand.

Broeders lang verloren

vind ik weer in wie aan Hem behoren.



Kindernevendienst

De kinderen komen terug in de dienst



Dankgebed en voorbeden



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
Stichting World Servants

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



NLB 425

Vervuld van uw zegen 

gaan wij onze wegen

van hier, uit dit huis 

waar uw stem wordt gehoord,

in Christus verbonden, 

tezamen gezonden

op weg in een wereld 

die wacht op uw woord.



NLB 425

Om daar in genade 

uw woorden als zaden

te zaaien tot diep 

in het donkerste dal,

door liefde gedreven, 

om wie met ons leven

uw zegen te brengen 

die vrucht dragen zal.



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

en een gezegend 2023 

toegewenst

In de dienst welke begint om 17:00 uur 

gaat voor:

Dhr. R.L. Antes uit Ridderkerk

Onze diensten zijn te volgen via kerknumansdorp.nl
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