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Welkom

Mededelingen door 

Ouderling Ton Versteeg

Voor verdere bijzonderheden wordt 

verwezen naar de weekbrief.



Stil gebed (staande)



Gezang 119 vers 1 en 2 (staande)

1.

Richt op uw macht, o Here der heirscharen

en laat uw hulp ontwaken uit uw hand,

wil voor uw aangezicht uw volk bewaren 

opdat de nacht zal wijken uit het land.hand. 



Gezang 119 vers 1 en 2 (staande)

2.

Richt aan uw heil voor wie in onheil leven,

zend uw gerechtigheid als morgendauw,

dan zal het land de rijkste vruchten geven

de vijgeboom en wijnstok van de trouw.



Bemoediging en groet (staande)

Na de bemoediging en groet gaat 

de gemeente weer zitten. 



Psalm 72 vers 1, 4 en 5

1.

Geef, Heer, de koning uwe rechten

en uw gerechtigheid

aan 's konings zoon, om uwe knechten

te richten met beleid.

Dan ruist op alle bergen vrede,

heil op der heuvlen top.

Hij zal geweldenaars vertreden,

maar armen richt hij op.



Psalm 72 vers 1, 4 en 5

4.

Hij zal de redder zijn der armen,

hij hoort hun hulpgeschrei.

Hij is met koninklijk erbarmen

hun eenzaamheid nabij.

Hij helpt, met hun bestaan bewogen,

die zijn in vrees verward.

Hun bloed is kostbaar in zijn ogen.

Hij draagt hen in zijn hart.



Psalm 72 vers 1, 4 en 5

5.

Leve de koning in ons midden,

geef het Arabisch goud.

Laten wij daaglijks voor hem bidden,

nu hij de scepter houdt.

Het veld zal blinken van het koren.

Men zal het als een woud

zelfs op de bergen ruisen horen,

het ganse land is goud.



Gebed



Psalm 25 vers 2 en 3

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 vers 2 en 3

3.

Denk aan 't vaderlijk meedogen,

Heer, waarop ik biddend pleit:

milde handen, vriendlijk' ogen

zijn bij U van eeuwigheid.

Denk toch aan de zonde niet

van mijn onbedachte jaren!

Heer, die al mijn ontrouw ziet,

wil mij in uw goedheid sparen.



Gebed om de opening 

van het Woord



Psalm 103 vers 1 en 2

1.

Zegen, mijn ziel, 

de grote naam des HEREN,

laat al wat binnen in mij is Hem eren,

vergeet niet hoe zijn liefd' u heeft geleid,

gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,

die u geneest, die uit het graf uw leven

verlost en kroont met goedertierenheid.



Psalm 103 vers 1 en 2

2.

Loof Hem, die zo met gaven u verzadigt,

dat uw bestaan, met glorie begenadigd,

gelijk een arend nieuw bevleugeld wordt.

Het volk in druk heeft van Hem 

recht verkregen,

Hij heeft aan Mozes eens getoond 

zijn wegen,

op Israël zijn zegen uitgestort.



Kindernevendienst

De kinderen gaan tijdens het naspel

naar de kindernevendienst.



Schriftlezing (NBV): 

1 Koningen 3: 16-28 
16Kort daarna vroegen twee hoeren bij de 

koning gehoor. 17De eerste vrouw vertelde: 

‘Staat u mij toe, heer, deze vrouw en ik wonen 

in hetzelfde huis. In dat huis heb ik in haar 

bijzijn een kind ter wereld gebracht. 18Drie 

dagen later kreeg ook zij een kind. Wij waren 

daar samen; er was niemand anders in huis, 

alleen wij tweeën. 19Maar haar kind is ’s nachts 

doodgegaan, want zij was erop gaan liggen. 



Schriftlezing (NBV): 

1 Koningen 3: 16-28 
20Toen is ze midden in de nacht opgestaan en 

heeft ze mijn kind bij me weggenomen, terwijl 

ik sliep. Ze nam mijn kind in haar armen en 

legde mij haar dode kind in de armen. 21Toen 

ik de volgende ochtend mijn kind wilde voeden, 

merkte ik dat het dood was. Maar toen ik het 

nog eens goed bekeek, zag ik dat het niet het 

kind was dat ik gebaard had.’ 22‘Dat is niet 

waar!’ zei de andere vrouw. ‘Het levende kind 

is van mij en het dode van jou.’



Schriftlezing (NBV): 

1 Koningen 3: 16-28 
‘Niet waar!’ zei de eerste. ‘Het dode is van jou 

en het levende van mij.’ Zo bepleitten ze ieder 

hun zaak bij de koning. 23De koning nam het 

woord en zei: ‘De een zegt: “Mijn kind leeft en 

het jouwe is dood,” en de ander zegt: “Nee! Het 

dode kind is van jou en het levende van mij.”’ 
24En hij beval: ‘Breng mij een zwaard.’ Er werd 

hem een zwaard gebracht, 25en toen zei hij: 

‘Hak het levende kind in tweeën en geef hun 

ieder de helft.’.



Schriftlezing (NBV): 

1 Koningen 3: 16-28 
26De echte moeder van het levende kind kon 

de gedachte dat haar kind iets zou overkomen 

niet verdragen en riep uit: ‘Nee, heer, ik smeek 

u, geef het kind aan haar, maar dood het 

alstublieft niet!’ De ander zei: ‘Als ik het niet 

krijg, krijg jij het ook niet. Hak het maar 

doormidden!’ 27Maar de koning deed de 

volgende uitspraak: ‘Het zal niet gedood 

worden. Geef het levende kind aan háár, want 

zij is de moeder.’



Schriftlezing (NBV): 

1 Koningen 3: 16-28 
28Toen de Israëlieten hoorden welk vonnis de 

koning had geveld, kregen ze groot ontzag 

voor hem, want ze begrepen dat hij het recht 

handhaafde met goddelijke wijsheid.



Schriftlezing (NBV): 

Openbaring 1: 9-18
9Ik, Johannes, uw broeder, die net als u in 

ellende verkeer, maar ook door Jezus met u 

deel in het koninkrijk en in standvastigheid – ik 

was op het eiland Patmos omdat ik over God 

had gesproken en van Jezus had getuigd. 10Op 

de dag van de Heer raakte ik in vervoering. Ik 

hoorde achter me een luide stem, die klonk als 

een bazuin 11en die tegen me zei: ‘Schrijf alles 

wat je ziet in een boek en stuur dat naar de 

zeven gemeenten, 



Schriftlezing (NBV): 

Openbaring 1: 9-18
naar Efeze, Smyrna, Pergamum, Tyatira, 

Sardes, Filadelfia en Laodicea.’ 12Ik draaide 

me om, om te zien welke stem er tegen mij 

sprak. Toen zag ik zeven gouden 

lampenstandaards, 13en daartussen iemand 

die eruitzag als een mens. Hij was gekleed in 

een lang gewaad en had een gouden band om 

zijn borst. 14Zijn hoofd en zijn haren waren wit 

als witte wol of als sneeuw, en zijn ogen waren 

als een vlammend vuur. 



Schriftlezing (NBV): 

Openbaring 1: 9-18
15Zijn voeten gloeiden als brons in een oven. 

Zijn stem klonk als het geluid van geweldige 

watermassa’s. 16In zijn rechterhand had hij 

zeven sterren en uit zijn mond kwam een 

scherp, tweesnijdend zwaard. Zijn gezicht 

schitterde als de felle zon. 17Toen ik hem zag 

viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar hij 

legde zijn rechterhand op me en zei: ‘Wees 

niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. 



Schriftlezing (NBV): 

Openbaring 1: 9-18
18Ik ben degene die leeft; ik was dood, maar ik 

leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels 

van de dood en van het dodenrijk. 



Verkondiging



Gezang 124 vers 1 t/m 5

1. Nu daagt het in het oosten,

het licht schijnt overal:

Hij komt de volken troosten,

die eeuwig heersen zal.

2. De duisternis gaat wijken

van de eeuwenlange nacht.

Een nieuwe dag gaat prijken

met ongekende pracht.



Gezang 124 vers 1 t/m 5

3. Zij, die gebonden zaten

in schaduw van de dood,

van God en mens verlaten -

begroeten 't morgenrood.

4. De zonne, voor wier stralen

het nachtlijk duister zwicht,

en die zal zegepralen,

is Christus, 't eeuwig licht!



Gezang 124 vers 1 t/m 5

5. Reeds daagt het in het oosten,

het licht schijnt overal:

Hij komt de volken troosten,

die eeuwig heersen zal.



Kindernevendienst

De kinderen komen tijdens het naspel

terug van de kindernevendienst.



Moment met de kinderen

(kerstproject)



God belooft de vredekoning
(melodie: “Jezus is de goede herder”)

refrein:

God belooft de Vredekoning

aan zijn volk, aan Israël,

heel de wereld wordt zijn woning,

Micha heeft het ons verteld.



God belooft de vredekoning
(melodie: “Jezus is de goede herder”)

Onrecht kan God niet verdragen,

wat goed lijkt is soms heel slecht,

Hij legt alles wat wij wagen

op de weegschaal van zijn recht.



God belooft de vredekoning
(melodie: “Jezus is de goede herder”)

refrein:

God belooft de Vredekoning

aan zijn volk, aan Israël,

heel de wereld wordt zijn woning,

Micha heeft het ons verteld.



Dankgebed



Inzameling van de gaven
De collecte in de dienst is voor het college van 

kerkrentmeesters met bestemming verwarming.

De collecte bij de uitgang is voor de diaconie met 

bestemming Kinderen in de Knel.

Tijdens de collecte komen de 

kinderen van de oppas in de kerk.

Direct na deze dienst zijn 2 leden van het nazorgteam beschikbaar 

voor u in de kerkzaal voor een luisterend oor en/of een gebed.



ELB 99 vers 1, 4 en 5 (staande)

1. 

Op aarde plant het kwaad zich voort,

de waanzin voert het hoogste woord,

het zaad verdort, de oogst wordt schraal,

o Wijsheid, daal als vruchtbare taal!

O kom, ja kom, Emmanuel!

Verblijd uw volk, uw Israël!



ELB 99 vers 1, 4 en 5 (staande)

4. 

Ontsluit, Gij die de sleutel zijt,

die opendoet en niemand sluit,

het huis van dood en duisternis

waarin uw volk gekluisterd is!

O kom, ja kom, Emmanuel!

Verblijd uw volk, uw Israël!



ELB 99 vers 1, 4 en 5 (staande)

5. 

Daag op, o grote Dageraad,

licht aan, wij zijn ten einde raad,

verjaag de nacht van onze nood

en maak uw toekomst rozerood!

O kom, ja kom, Emmanuel!

Verblijd uw volk, uw Israël!



Zegen (staande)

Met gezongen amen



Onze diensten zijn na te luisteren via www.kerknumansdorp.nl

Direct na deze dienst zijn 2 leden van het nazorgteam 

beschikbaar voor u in de kerkzaal  

voor een luisterend oor en/of een gebed.

Vanmiddag om 17:00 uur gaat ds. C. Hendriksen 

uit Woudrichem voor in deze kerk.

U bent nu van harte welkom 
in de Voorhof 

voor koffie, thee en limonade 
en om elkaar te ontmoeten


