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Welkom en mededelingen



Aansteken 1e Adventskaars



Stil gebed

We gaan indien mogelijk staan



Psalm 96: 1, 3 en 6



Psalm 96: 1, 3 en 6



Psalm 96: 1, 3 en 6



Psalm 96: 1, 3 en 6



Psalm 96: 1, 3 en 6



Psalm 96: 1, 3 en 6



Votum en groet

Hierna gaan we weer zitten



Hemelhoog 635: 1, 2 en 3



Hemelhoog 635: 1, 2 en 3



Hemelhoog 635: 1, 2 en 3



Hemelhoog 635: 1, 2 en 3



Hemelhoog 635: 1, 2 en 3



Hemelhoog 635: 1, 2 en 3



Geloofsbelijdenis



Hemelhoog 321: 1, 4 en 5



Hemelhoog 321: 1, 4 en 5



Hemelhoog 321: 1, 4 en 5



Gebed



Kindermoment



Kinderlied Hemelhoog 419: 

God zal met je zijn,

God is Immanuel.

God zal met je zijn,

de God van Israël.

Jezus is de bron waardoor je leven mag.

Ja, Hij is de vriend bij wie je schuilen mag.

Al maken we fouten, maar hebben berouw,

Hij zal ons vergeven, Jezus blijft ons trouw.



Kinderlied Hemelhoog 419: 

God zal met je zijn,

God is Immanuel.

God zal met je zijn,

de God van Israël.

Jezus is de Koning van ons mensen klein,

wil voor ons de Redder van de wereld zijn.

Hij vraagt Hem te volgen, in zijn spoor te gaan.

Hij is onze Koning, Hij kent onze naam.



Kinderlied Hemelhoog 419: 

God zal met je zijn,

God is Immanuel.

God zal met je zijn,

de God van Israël.

Ver weg van het Kindje, ver weg, overal,

weet je dat die Koning bij ons blijven zal?

Ver weg in het oosten, waar wij gaan of staan,

Hij zal bij ons blijven, Jezus is zijn naam.



Kinderlied Hemelhoog 419: 

God zal met je zijn,

God is Immanuel.

God zal met je zijn,

de God van Israël.

Jezus is de Koning, Hij is nu nog klein.

Straks zal Hij de Redder van de wereld zijn.

Ver weg in het oosten, waar wij gaan of staan,

Hij is onze Koning, Hij kent onze naam.



Kinderlied Hemelhoog 419: 

God zal met je zijn,

God is Immanuel.

God zal met je zijn,

de God van Israël.



Kinderen gaan naar de 

Kindernevendienst



Lucas 1: 26 - 38 (NBV21)

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. 



Lucas 1: 26 - 38 (NBV21)

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. 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.’



Lucas 1: 26 - 38 (NBV21)

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. 



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.



1 Korinthe 11: 23 - 26 (NBV21)

23 Want wat ik heb ontvangen en aan u heb

doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de

nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd 

Nam Hij een brood, 24 sprak het dankgebed uit,

brak het brood en zei: ‘Dit is mijn lichaam voor

jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om Mij te

gedenken.’ 



1 Korinthe 11: 23 - 26 (NBV21)

25 Zo nam Hij na de maaltijd ook de beker, en Hij

zei: ‘Deze beker is het nieuwe verbond, dat door

mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als

jullie hieruit drinken, om Mij te gedenken.’ 
26 Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de

beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer,

totdat Hij komt.



Psalm 25: 2 en 6

2 Here, maak mij uwe wegen

door uw Woord en Geest bekend;

leer mij, hoe die zijn gelegen

en waarheen G'uw treden wendt;

leid mij in uw rechte leer,

laat mij trouw uw wet betrachten,

want Gij zijt mijn heil, o Heer,

'k blijf U al den dag verwachten.



Psalm 25: 2 en 6

6 Wie heeft lust de Heer te vrezen,

't allerhoogst en eeuwig goed?

God zal zelf zijn leidsman wezen,

leren hoe hij wandlen moet.

Wie het heil van Hem verwacht

zal het ongestoord verwerven,

en zijn zalig nageslacht

zal 't gezegend aardrijk erven.



Verkondiging



Gezang 122: 1, 2 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 en 5

5 Lof zij God in 't hemelrijk,

Vader, Zoon en Geest gelijk,

nu en overal altijd,

nu en tot in eeuwigheid.



Onderwijs Heilig Avondmaal



Gebed



Nodiging



Viering Heilig Avondmaal



Tafellezing 1: Hebreeën 10: 23 - 25 (NBV21)

23 Laten we zonder te wankelen datgene blijven

belijden waarop we hopen, want Hij die de

belofte heeft gedaan is trouw. 24 Laten we op

elkaar letten en elkaar aansporen tot liefde en

goede daden, 25 en in plaats van weg te blijven

van onze samenkomsten, zoals sommigen doen,

elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer

naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen.



Tafellied 1 Gezang 125: 1

O kom, o kom, Immanuël,

verlos uw volk, uw Israël,

herstel het van ellende weer,

zodat het looft uw naam, o Heer!

Weest blij, weest blij, o Israël!

Hij is nabij, Immanuël!



Kinderen komen terug in de kerk



Tafellezing 2: Filippenzen 1: 3 - 6 (NBV21)

3 Ik dank mijn God altijd wanneer ik aan u denk, 
4 telkens wanneer ik voor u allen bid. Dat doe ik

vol vreugde, 5 omdat u vanaf de eerste dag tot nu

toe hebt bijgedragen aan de verspreiding van het

evangelie. 6 Ik ben ervan overtuigd dat Hij die dit

goede werk bij u begonnen is, het ook zal

voortzetten tot het voltooid is op de dag van

Christus Jezus.



Tafellied 1 Gezang 125: 2

O kom, Gij wortel Isaï,

verlos ons van de tyrannie,

van alle goden dezer eeuw,

o Herder, sla de boze leeuw.

Weest blij, weest blij, o Israël!

Hij is nabij, Immanuël!



Dankgebed

Onze Vader



Kerstproject 

Kindernevendienst













Schrikken





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

Kerk
Predikantsplaatsen

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

Diaconie en Avondmaalscollecte
Hospice Hoeksche Waard Zorg

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



Slotlied Gezang 125: 3, 4 en 5 
(Indien mogelijk staand)

O kom, o kom, Gij Oriënt,

en maak uw licht alom bekend;

verjaag de nacht van nood en dood,

wij groeten reeds uw morgenrood.

Weest blij, weest blij, o Israël!

Hij is nabij, Immanuël!



Slotlied Gezang 125: 3, 4 en 5 
(Indien mogelijk staand)

O kom, Gij sleutel Davids, kom

en open ons het heiligdom;

dat wij betreden uwe poort,

Jeruzalem, o vredesoord!

Weest blij, weest blij, o Israël!

Hij is nabij, Immanuël!



Slotlied Gezang 125: 3, 4 en 5
(Indien mogelijk staand)

O kom, die onze Heerser zijt,

in wolk en vuur en majesteit.

O Adonai die spreekt met macht,

verbreek het duister van de nacht.

Weest blij, weest blij, o Israël!

Hij is nabij, Immanuël!



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. A.T. Maarleveld

Website: kerknumansdorp.nl


