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Welkom

Mededelingen door 

ouderling kerkrentmeester 

Henk IJdo

Voor verdere bijzonderheden 

wordt verwezen naar de weekbrief. 



Stil gebed
Wij gaan (indien mogelijk) staan.



HH.295 vers 1 en 3

1 

Doorgrond mijn hart 

en ken mijn weg, o Heer.

Beproef me en zie wat niet is tot uw eer.

Is soms de weg die 'k ga niet goed voor mij:

leid me op de eeuw’gen weg, 

Heer, maak mij vrij!



HH.295 vers 1 en 3

3 

Zie Heer, hier ben ik; 

maak mij een vat voor U;

Woon in mijn hart, vernieuw het, doe het nu!

Verbreek mijn wil,

maak me’ ook van hoogmoed vrij;

'k Wil in U blijven, Heer, blijf Gij in mij.



Votum en groet

Na votum en groet gaan wij weer zitten



LBps.99 vers 1, 2 en 4

1 

God is Koning, Hij 

sticht zijn heerschappij.

Volken hoort zijn stem. 

Buigt u, beeft voor Hem,

die met macht gekroond 

op de cherubs troont.

Aarde, wordt bewogen,

beef voor zijn vermogen.



LBps.99 vers 1, 2 en 4

2 

God, die recht gebood,

is in Sion groot;

van zijn troon belacht

Hij der volken macht.

Hoog en zeer geducht,

heilig en doorlucht

is uw naam, o HERE;

laten zij die eren!



LBps.99 vers 1, 2 en 4

4 

Maakt Hem altezaam

groot, verheft zijn naam.

Buigt u voor Hem neer,

knielt voor Isrels Heer.

Aan zijn voeten reik

Hem uw huldeblijk.

Heilig, hoog in ere

is de Heer der heren.



Wetlezing 



LBps.86 vers 1 en 2

1 Hoor mij, Heer, wil antwoord zenden,

zie mijn bittere ellende.

Hoed mijn leven, U gewijd,

stel uw knecht in veiligheid.

Heer mijn God, wees mij genadig,

want ik roep tot U gestadig.

Stel mij in het blijde licht,

want ik zoek uw aangezicht.



LBps.86 vers 1 en 2

2 Ja tot U hef ik mijn leven,

Gij zijt mild om te vergeven,

rijk in goedertierenheid

voor een hart dat tot U schreit.

Heer, neem mijn gebed ter ore,

wil mijn luide smeken horen.

In het bitterste getij

roep ik en Gij antwoordt mij.



Gebed 

om de opening van het Woord



Kindernevendienst

De kinderen gaan naar de kindernevendienst



Schriftlezing (NBV)

Jesaja 40: 1 - 11 

1Troost, troost mijn volk, zegt jullie God.
2Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend

dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld

is voldaan, omdat zij een dubbele straf voor haar 

zonden uit de hand van de HEER heeft 

ontvangen.
3Hoor, een stem roept:

‘Baan voor de HEER een weg door de woestijn,

effen in de wildernis een pad voor onze God.
4Laat elke vallei verhoogd worden

en elke berg en heuvel verlaagd,



Schriftlezing (NBV)

Jesaja 40: 1 - 11 

laat ruig land vlak worden

en rotsige hellingen rustige dalen.
5De luister van de HEER zal zich openbaren

voor het oog van al wat leeft.

De HEER heeft gesproken!’
6Hoor, een stem zegt: ‘Roep!’

En een stem antwoordt: ‘Wat zou ik roepen?

De mens is als gras, hij bloeit als een veldbloem.
7Het gras verdort en de bloem verwelkt

wanneer de adem van de HEER erover blaast.

Ja, als gras is dit volk.’



Schriftlezing (NBV)

Jesaja 40: 1 - 11 

8Het gras verdort en de bloem verwelkt,

maar het woord van onze God houdt altijd stand.
9Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion,

verhef je stem met kracht, 

Vreugdebode Jeruzalem, verhef je stem, vrees 

niet. Zeg tegen de steden van Juda: ‘Ziehier jullie 

God!’ 10Ziehier God, de HEER!

Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen.

Zijn loon heeft hij bij zich, zijn beloning gaat voor

hem uit.



Schriftlezing (NBV)

Jesaja 40: 1 - 11 

11Als een herder weidt hij zijn kudde:

zijn arm brengt de lammeren bijeen,

hij koestert ze, en zorgzaam leidt hij de ooien.





Schriftlezing (NBV)

Lucas 3: 1 - 6 

1In het vijftiende jaar van de regering van keizer 

Tiberius, toen Pontius Pilatus Judea bestuurde, 

en Herodes tetrarch was over Galilea, zijn broer 

Filippus over het gebied van Iturea en Trachonitis, 

en Lysanias over Abilene, 2en toen Annas en 

Kajafas hogepriester waren, richtte God zich in de 

woestijn tot Johannes, de zoon van Zacharias. 
3Daar ging Johannes in de omgeving van de 

Jordaan verkondigen dat de mensen zich 

moesten laten dopen en tot inkeer moesten 

komen, 



Schriftlezing (NBV)

Lucas 3: 1 - 6 

om zo vergeving van zonden te verkrijgen, 4zoals

geschreven staat in het boek met de uitspraken

van de profeet Jesaja:

‘Luid klinkt een stem in de woestijn:

“Maak de weg van de Heer gereed, maak recht

zijn paden! 5Iedere kloof zal worden gedicht,

elke berg en heuvel geslecht, kromme wegen

recht gemaakt, hobbelige wegen geëffend;
6en al wat leeft zal zien hoe God redding brengt.”’



LBgz.46 vers 1, 2 en 4

1 Kwam van Godswege

een man in ons bestaan,

een stem om te getuigen,

Johannes was zijn naam.

Man van Godswege,

Johannes was zijn naam.



LBgz.46 vers 1, 2 en 4

2 Zo staat geschreven:

de heuvel moet geslecht,

geen kwaad mag zijn bedreven,

maak alle paden recht.

Zo staat geschreven:

maak alle paden recht.



LBgz.46 vers 1, 2 en 4

4 'Dat wij omkeren,

verlaten ons domein,

beleven 't woord des Heren

en niet weerbarstig zijn.

Dat wij omkeren

en niet weerbarstig zijn'.



Prediking



LBps.67 vers 1 en 2

1 God zij ons gunstig en genadig.

Hij schenke ons 't gezegend licht

dat overvloedig en gestadig

straalt van zijn heilig aangezicht:

opdat hier op aarde elk uw weg aanvaarde

en tot U zich wend',

zo, dat allerwegen ieder volk de zegen

van uw heil erkent.



LBps.67 vers 1 en 2

2 De volken zullen U belijden,

o God, U loven al te zaam!

De landen zullen zich verblijden

en juichen over uwen naam.

Volken zult Gij rechten, hun geding beslechten

in gerechtigheid,

volken op deez' aarde, die uw arm vergaarde,

die Gij veilig leidt.



Kindernevendienst

De kinderen komen terug in de kerk.



Voorbeden en Dankzeggingen



Inzameling van de gaven
De 2 collectes in de dienst zijn voor

het college van Kerkrentmeesters:

- Predikantsplaatsen

- Onderhoud gebouwen

De collecte bij de uitgang is tevens voor

het college van Kerkrentmeesters :

- Instandhouding erediensten

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



HH.122 vers 1, 2 en 4

1 Al wie dolend in het donker

in de holte van de nacht

en verlangend naar een wonder

op de nieuwe morgen wacht:

Vrijheid wordt aan u verkondigd

door een koning zonder macht.



HH.122 vers 1, 2 en 4

2 Onze lasten zal Hij dragen

onze onmacht totterdood

geeft als antwoord op ons vragen

ons zichzelf als levensbrood

nieuwe vrede zal er dagen

liefde straalt als morgenrood.



HH.122 vers 1, 2 en 4

4 Dor en droog geworden aarde

die om dauw en regen vraagt

dode mens die snakt naar adem

wereld die om toekomst vraagt:

Zie mijn Zoon, de nieuwe Adam,

die mijn welbehagen draagt.



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. J. Reehorst voor uit Stavenisse

U bent nu van harte welkom in 
de Voorhof 

voor koffie, thee en limonade 
en om elkaar te ontmoeten


