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Welkom

Mededelingen door diaken

Saskia Pijl

Voor verdere bijzonderheden 

wordt verwezen naar de weekbrief. 



Stil gebed
Wij gaan (indien mogelijk) staan.



Gezang 139 vers 1 en 3

1. 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,

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.



Gezang 139 vers 1 en 3

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,

maak mij vrij door uwe banden,

maak mij rijk door uwe nood,

maak mij blijde door uw lijden,

maak mij levend door uw dood!



Votum en groet

Na votum en groet gaan wij weer zitten



Psalm 2 vers 1 en 4

1.

Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch?

Wat is de waanzin toch die zij beramen?

De groten staan gewapend tot de slag,

de machtigen der wereld spannen samen.

't Is tegen het gezag van God den Here

en tegen zijn gezalfde vorst gericht:

'Komt', zeggen zij, 'laat ons hun banden scheuren,

tot alle macht in onze handen ligt!'



Psalm 2 vers 1 en 4

4.

O machtigen, o koningen, weest wijs.

Laat u gezeggen, rechters zonder vrede.

Vreest God den Heer en dient Hem naar zijn eis,

verheugt u bevend, zoekt bij Hem uw vrede.

Kust toch de zoon, opdat gij niet te gronde

gaat op uw weg. Te licht wordt hij getart

en kan zijn gramschap tegen u ontbranden.

Maar zalig zijn die schuilen aan zijn hart.



Wetslezing



Gezang 141 vers 1 en 2

1.

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.



Gezang 141 vers 1 en 2

2.

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.



Gebed



Kindernevendienst

De kinderen gaan naar de kindernevendienst



Schriftlezing

Lukas 2: 1 - 20 (NBG)

De geboorte van Jezus

1
En het geschiedde in die dagen, dat er een bevel uitging 

vanwege keizer Augustus, dat het gehele rijk moest worden 

ingeschreven. 
2
Deze inschrijving had voor het eerst plaats, 

toen Quirinius  het bewind over Syrië voerde. 
3
En zij gingen allen 

op reis om zich te laten inschrijven, ieder naar zijn eigen stad. 

4
Ook Jozef trok op van Galilea, uit de stad Nazaret, naar Judea, 

naar de stad van David, die Betlehem heet, omdat hij uit het huis 

en het geslacht van David was, 
5
om zich te laten inschrijven met 

Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke zwanger was.

6
En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld 

werden, dat zij baren zou, 
7
en zij baarde haar eerstgeboren zoon 

en wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een kribbe, omdat 

voor hen geen plaats was in de herberg.



Schriftlezing

Lukas 2: 1 - 20 (NBG)

8
En er waren herders in diezelfde landstreek, die zich ophielden 

in het veld en des nachts de wacht hielden over hun kudde. 
9
En 

opeens stond een engel des Heren bij hen en de heerlijkheid des 

Heren omstraalde hen, en zij vreesden met grote vreze. 
10
En de 

engel zeide tot hen: Weest niet bevreesd, want zie, ik verkondig 

u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen: 
11
U is 

heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in de stad 

van David. 
12
En dit zij u het teken: Gij zult een kind vinden in 

doeken gewikkeld en liggende in een kribbe. 
13
En plotseling was 

er bij de engel een grote hemelse legermacht, die God loofde, 

zeggende: 
14
Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij 

mensen des welbehagens.
15
En het geschiedde, toen de engelen 

van hen heengevaren waren naar de hemel, dat de herders tot 

elkander spraken: Laten wij dan naar Betlehem gaan om te zien 

hetgeen geschied is en ons door de Here is bekendgemaakt.



Schriftlezing

Lukas 2: 1 - 20 (NBG)

16
En zij gingen haastig en vonden Maria en Jozef, en het kind 

liggende in de kribbe. 
17
En toen zij het gezien hadden, maakten zij 

bekend hetgeen tot hen gesproken was over dit kind. 
18
En allen, 

die ervan hoorden, verbaasden zich over hetgeen door de 

herders tot hen gezegd werd. 
19
Doch Maria bewaarde al deze 

woorden, die overwegende in haar hart. 
20
En de herders keerden 

terug, God lovende en prijzende om alles wat zij hadden gehoord 

en gezien, gelijk het hun gezegd was.



Psalm 89 vers 11 en 13

11.

Hij prijst mijn hoge gunst met namen menigvoud:

Mijn Vader en mijn God, o rots van mijn behoud.

Ik antwoord hem: Mijn zoon, de vorsten zullen beven,

mijn eerstgeboren zoon, voor u, zo hoog verheven.

Voor altijd rust op hem mijn trouw, mijn welbehagen,

Ik houd het vast verbond, Ik zal zijn zetel schragen.



Psalm 89 vers 11 en 13

13.

Wat Ik gezworen heb aan David, dat houdt stand,

mijn eigen heiligheid is daarvan onderpand.

Ik ben de waarheid zelf, zou Ik bedrieglijk zweren?

Zijn koninklijk geslacht leeft voort en zal regeren.

Zijn zetel wankelt niet tot aan het eind der tijden,

zo lang als zon en maan de hemelen doorschrijden.



Verkondiging



Gezang 146 vers 1 en 7

1. Dit is de dag, die God ons schenkt,

waaraan thans ieder christen denkt;

hem viere, wat in 't groot heelal

door Jezus is en wezen zal.

7. Roem, hemel, die geboortedag,

de schoonste, die de wereld zag;

juich, aarde, nu g'uw koning ziet,

zing Hem een nooit gezongen lied



Kindernevendienst

De kinderen komen terug van de kindernevendienst.



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”)

Kind, in Bethlehem geboren,

Zoon van God, Maria’s Zoon,

Vredekoning zal Hij worden,

zie je al zijn gouden kroon?



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:

- Jeugdwerk

De collecte bij de uitgang is voor 

de Diaconie:

- 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 kerk  

voor een luisterend oor en/of een gebed



Gezang 160 vers 1 en 2

(staande)

1. Komt ons in diepe nacht ter ore:

de morgenster is opgegaan,

een mensenkind voor ons geboren,

'God zal ons redden' is zijn naam.

Opent uw hart, gelooft uw ogen,

vertrouwt u toe aan wat gij ziet:

hoe 't woord van God van alzo hoge

hier menselijk aan ons geschiedt.



Gezang 160 vers 1 en 2

(staande)

2. Geen ander teken ons gegeven

geen licht in onze duisternis

dan deze mens om mee te leven

een God die onze broeder is.

Zingt voor uw God, Hij openbaarde

in Jezus zijn menslievendheid.

Zo wordt de wereld nieuwe aarde

en alle vlees aanschouwt het heil.



Zegen

met gezongen 

Amen



ELB 101 - Ere zij God

Ere zij God - Ere zij God

In de hoge, in de hoge, in de hoge

Vrede op aarde, vrede op aarde

In de mensen een welbehagen.

Ere zij God in de hoge - Ere zij God in de hoge

Vrede op aarde, vrede op aarde

Vrede op aarde, vrede op aarde

In de mensen, in de mensen een welbehagen

In de mensen een welbehagen, een welbehagen 



ELB 101 - Ere zij God

Ere zij God - Ere zij God

In de hoge, in de hoge, in de hoge

Vrede op aarde

Vrede op aarde

In de mensen een welbehagen.

Amen, amen.



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

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

Op zondag 29 december zal om 10.00 uur ds. J. Reehorst uit 
Stavenisse voorgaan in deze kerk.


