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Welkom

Mededelingen door ouderling 

Constant Barendregt

Voor verdere bijzonderheden 

wordt verwezen naar de weekbrief. 



Stil gebed
Wij gaan (indien mogelijk) staan.



LBps.122 vers 1

Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,

toen men mij zeide: 'Gord u aan

om naar des Heren huis te gaan!

Kom ga met ons en doe als wij!'

Jeruzalem, dat ik bemin,

wij treden uwe poorten in,

u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!

Jeruzalem, van ver aanschouwd,

wel saamgevoegd en welgebouwd,

o schone stede, die wij groeten.



Votum en groet

Na votum en groet gaan wij weer zitten



LBgz.138 vers 1 en 4

1 Komt allen tezamen,

jubelend van vreugde:

komt nu, o komt nu naar Bethlehem!

Ziet nu de vorst der englen hier geboren.

Komt, laten wij aanbidden,

komt, laten wij aanbidden,

komt, laten wij aanbidden die Koning.



LBgz.138 vers 1 en 4

4 O Kind, ons geboren,

liggend in de kribbe,

neem onze liefde in genade aan!

U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!

Komt, laten wij aanbidden,

komt, laten wij aanbidden,

komt, laten wij aanbidden die Koning.



Wetlezing 



LBps.119 vers 2 en 3

2 Gij hebt ons hart uw orde opgelegd,

opdat wij die met ijver onderhouden.

Ach, ging ik toch de wegen van uw recht,

dan stond ik niet beschaamd, 

als ik vertrouwde

op wat Gij in uw liefde tot mij zegt,

als ik de schoonheid van uw wet

aanschouwde.



LBps.119 vers 2 en 3

3 U dank ik, HEER, in opgetogenheid.

Mijn hart verheugt zich over uw bevelen,

U wil ik, die de allerhoogste zijt,

in alles volgen, niets voor U verhelen.

Verlaat mij niet, ik ben U toegewijd,

verlaat mij niet, laat in uw gunst mij delen.



Gebed 

om de opening van het Woord



Kindernevendienst

De kinderen gaan naar de kindernevendienst



Schriftlezing
Mattheüs 2: 1 - 12 (NBV)

1Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, 

tijdens de regering van Herodes, kwamen er 

magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. 2Ze 

vroegen: ‘Waar is de pasgeboren koning van de 

Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan 

en zijn gekomen om hem eer te bewijzen.’ 
3Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, 

en heel Jeruzalem met hem. 4Hij riep alle 

hogepriesters en schriftgeleerden van het volk 

samen om aan hen te vragen waar de Messias 

geboren zou worden.



Schriftlezing
Mattheüs 2: 1 - 12 (NBV)

5‘In Betlehem in Judea,’ zeiden ze tegen hem, 

‘want zo staat het geschreven bij de profeet:
6“En jij, Betlehem in het land van Juda, bent 

zeker niet de minste onder de leiders van Juda, 

want uit jou komt een leider voort die mijn 

volk Israël zal hoeden.”’ 7Daarop riep Herodes in 

het geheim de magiërs bij zich; hij wilde precies 

van hen weten wanneer de ster zichtbaar 

geworden was, 8en stuurde hen vervolgens naar 

Betlehem met de woorden:



Schriftlezing
Mattheüs 2: 1 - 12 (NBV)

‘Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. 

Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, 

zodat ook ik erheen kan gaan om het eer te 

bewijzen.’ 9Nadat ze geluisterd hadden naar wat 

de koning hun opdroeg, gingen ze op weg, en nu 

ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen 

uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar 

het kind was. 10Toen ze dat zagen, werden ze 

vervuld van diepe vreugde. 11Ze gingen het huis 

binnen en vonden het kind met Maria, zijn 

moeder. 



Schriftlezing
Mattheüs 2: 1 - 12 (NBV)

Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. 

Daarna openden ze hun kistjes met 

kostbaarheden en boden het kind geschenken 

aan: goud en wierook en mirre. 12Nadat ze in een 

droom waren gewaarschuwd om niet naar 

Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere 

route terug naar hun land.



LBps.100 vers 1 en 3

1 Juicht Gode toe, bazuint en zingt.

Treedt nader tot gij Hem omringt,

gij aard' alom, zijn rijksdomein,

zult voor den Heer dienstvaardig zijn.



LBps.100 vers 1 en 3

3 Treedt statig binnen door de poort.

Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord.

Heft hier voor God uw lofzang aan:

Gebenedijd zijn grote naam.



Prediking



LBgz.143 vers 1 – 3

1 Stille nacht, heilige nacht!

Davids Zoon, lang verwacht,

die miljoenen eens zaligen zal,

wordt geboren in Bethlehems stal,

Hij, der schepselen Heer,

Hij, der schepselen Heer.



LBgz.143 vers 1 – 3

2 Hulploos Kind, heilig Kind,

dat zo trouw zondaars mint,

ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,

wordt Ge op stro en in doeken gelegd.

Leer me U danken daarvoor.

Leer me U danken daarvoor.



LBgz.143 vers 1 – 3

3 Stille nacht, heilige nacht!

Vreed' en heil, wordt gebracht

aan een wereld, verloren in schuld;

Gods belofte wordt heerlijk vervuld.

Amen, Gode zij eer!

Amen, Gode zij eer!



Kindernevendienst

De kinderen komen terug in de kerk.



Moment met de kinderen

Kerstproject



God belooft de Vredekoning
(Wijs: 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
(Wijs: Jezus is de goede herder)

couplet:

Pak de spiegel van je leven,

kijk daarin, want Micha zegt:

God vraagt om jezelf te geven,

nederig en trouw en echt.



God belooft de Vredekoning
(Wijs: 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.



Voorbeden en Dankzeggingen



Inzameling van de gaven

De collecte in de dienst is voor

het college van Kerkrentmeesters:

Kinderkerstfeest

De collecte bij de uitgang is tevens voor

het college van Kerkrentmeesters :

Missionair werk en Kerkgroei

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 kerk  

voor een luisterend oor en/of een gebed



LBgz.456 vers 1 en 2

1 Zegen ons, Algoede,

neem ons in uw hoede

en verhef uw aangezicht

over ons en geef ons licht.



LBgz.456 vers 1 en 2

2 Stort, op onze bede,

in ons hart uw vrede,

en vervul ons met de kracht

van uw Geest bij dag en nacht.



Zegen

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 kerk  

voor een luisterend oor en/of een gebed

Om 17.00 uur gaat in deze kerk 

ds. D. van Vreeswijk voor uit Zevenhuizen

U bent nu van harte welkom in 
de Voorhof 

voor koffie, thee en limonade 
en om elkaar te ontmoeten


