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Welkom en mededelingen



Stil gebed



Lbps. 149: 3 en 5

De HEER gedenkt in gunst de zijnen.

Hij kroont de zwakken en de kleinen.

Hij kent de stillen in den lande,

het heil is nu ophanden.

Weest verheugd, die den HEER verbeidt,

nu Hij komt en u zelf bevrijdt.

Prijst dan zijn naam bij dag en nacht

en roemt zijn grote macht.



Lbps. 149: 3 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.



Votum en groet



Gebed 

om de opening van het Woord



HH 137: 1, 2 en 3

Sjok, sjok, sjok liep het ezeltje 

helemaal naar Bethlehem 

Sjok, sjok, sjok liep het ezeltje 

helemaal naar Bethlehem 

O Maria was zo moe 

ze deed af en toe haar oogjes toe 



HH 137: 1, 2 en 3

Sjok, sjok, sjok liep het ezeltje 

Jozef zocht naar onderdak 

Sjok, sjok, sjok liep het ezeltje 

Jozef zocht naar onderdak 

maar ze zeiden het spijt ons zeer

we hebben helaas geen slaapplaats meer 



HH 137: 1, 2 en 3

Hop, hop, hop liep het ezeltje, 

want het rook een warme stal 

Sjok, sjok, sjok liep het ezeltje 

want het rook een warme stal 

Daar en wie had dat gedacht 

werd Jezus geboren in die nacht



Schriftlezing (NBV)   

Lucas 2: 1-20

1 In die tijd kondigde keizer Augustus een 
decreet af dat alle inwoners van het rijk zich 
moesten laten inschrijven.  2 Deze eerste 
volkstelling vond plaats tijdens het bewind van 
Quirinius over Syrië. 3 Iedereen ging op weg om 
zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats 
waar hij vandaan kwam.  4 Jozef ging van de 
stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de 
stad van David die Betlehem heet, aangezien 
hij van David afstamde, 



Schriftlezing (NBV)   

Lucas 2: 1-20

5 om zich te laten inschrijven samen met Maria, 
zijn aanstaande vrouw, die zwanger was.           
6 Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar 
bevalling aan, 7 en ze bracht een zoon ter 
wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in 
een doek en legde hem in een voederbak, 
omdat er voor hen geen plaats was in het 
nachtverblijf van de stad. 
8 Niet ver daarvandaan brachten herders de 
nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij 
hun kudde. 



Schriftlezing (NBV)   

Lucas 2: 1-20

9 Opeens stond er een engel van de Heer bij 
hen en werden ze omgeven door het stralende 
licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken.    
10 De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, 
want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het 
hele volk met grote vreugde zal vervullen:         
11 vandaag is in de stad van David jullie redder 
geboren. Hij is de Messias, de Heer.  12 Dit zal 
voor jullie het teken zijn: jullie zullen een 
pasgeboren kind vinden dat in een doek 
gewikkeld in een voederbak ligt.’ 



Schriftlezing (NBV)   

Lucas 2: 1-20

13 En plotseling voegde zich bij de engel een 
groot hemels leger dat God prees met de 
woorden: 14 ‘Eer aan God in de hoogste hemel
en vrede op aarde voor alle mensen die hij 
liefheeft.’ 15 Toen de engelen waren 
teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders 
tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om 
met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat 
de Heer ons bekend heeft gemaakt.’  16 Ze 
gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en 
Jozef en het kind dat in de voederbak lag. 



Schriftlezing (NBV)   

Lucas 2: 1-20

17 Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun 
over dat kind was gezegd.  18 Allen die het 
hoorden stonden verbaasd over wat de herders 
tegen hen zeiden, 19 maar Maria bewaarde al 
deze woorden in haar hart en bleef erover 
nadenken.  20 De herders gingen terug, terwijl 
ze God loofden en prezen om alles wat ze 
gehoord en gezien hadden, precies zoals het 
hun was gezegd.



HH 161

1 Zeg eens herder waar kom jij vandaan?

Ik heb eens gekeken in een oude stal,

daar zag ik een wonder, dat 'k vertellen zal. 

2 Zeg eens herder, wat heb jij gezien?

’k Zag een os en ezel bij een voederbak.

’t Was er koud en donker, 

tocht kwam door het dak.



3 Zeg eens herder, zag je daar nog meer? 

Ja, ik zag een kindje, huilend van de kou

en daarbij stond Jozef die ’t warmen wou.

4 Zeg eens herder, zag je soms nog meer?

’k Zag toen dat Maria ’t kind in de armen nam.

Os en ezel keken, ook een heel klein lam.



5 Zeg eens herder, is het lief en schoon?

Schoner dan het zonlicht, schoner dan de maan,

schoner dan de hemel, waar de sterren staan!

6 Zeg eens herder, heeft het iets gevraagd?

Ja, het vroeg om liefde, schatten vraagt het geen.

Laten wij nu allen gaan tot Hem alleen.



Verkondiging

God gaat zijn ongekende gang



Lbgz. 139: 1 en 3

Komt, verwondert u hier, mensen,

ziet, hoe dat u God bemint,

ziet vervuld der zielen wensen,

ziet dit nieuwgeboren kind!

Ziet, die 't woord is, zonder spreken,

ziet, die vorst is, zonder pracht,



Lbgz. 139: 1 en 3

ziet, die 't al is, in gebreken,

ziet, die 't licht is, in de nacht,

ziet, die t' goed is, dat zo zoet is,

wordt verstoten, wordt veracht.



Lbgz. 139: 1 en 3

O Heer Jesu, God en mense,

die aanvaard hebt deze staat,

geef mij wat ik door U wense,

geef mij door uw kindsheid raad.

Sterk mij door uw tere handen,

maak mij door uw kleinheid groot,



Lbgz. 139: 1 en 3

maak mij vrij door uwe banden,

maak mij rijk door uwe nood,

maak mij blijde door uw lijden,

maak mij levend door uw dood!



Dankgebed

Voorbeden 
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Diaconie-Hervormde Gemeente Numansdorp
NL58 RABO 0347 4008 25   o.v.v. Collecte Diaconie

Collecte dienst
College van Kerkrentmeesters
Oudejaarscollecte

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

Of geef via de app

Collecte uitgang
Diaconie
Kinderen in de knel



Lbgz. 141: 1, 2 en 3 

Ik kniel aan uwe kribbe neer,

o Jezus, Gij mijn leven!

Ik kom tot U en breng U, Heer,

wat Gij mij hebt gegeven.

O, neem mijn leven, geest en hart,

en laat mijn ziel in vreugd en smart

bij U geborgen wezen.



Lbgz. 141: 1, 2 en 3 

Voor ik als kind ter wereld kwam,

zijt Gij voor mij geboren.

Eer ik een woord van U vernam,

hebt Gij mij uitverkoren.

Voor dat uw hand mij heeft gemaakt,

werd Gij een kindje, arm en naakt,

hebt Gij U mij gegeven.



Lbgz. 141: 1, 2 en 3

Temidden van de nacht des doods

zijt Gij, mijn zon, verrezen.

O zonlicht, mild en mateloos,

uw gloed heeft mij genezen.

O zon die door het donker breekt

en 't ware licht in mij ontsteekt,

hoe heerlijk zijn uw stralen.



Zegen



Gezegende Zondag

Onze diensten zijn te volgen via kerknumansdorp.nl


