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Welkom

Mededelingen door ouderling van dienst

Aansteken kaars door : 

Norah

Kindermoment



Stil gebed



Gezang 26: 1 en 3

1 Daar is uit 's werelds duistre wolken

een licht der lichten opgegaan.

Komt tot zijn schijnsel, alle volken,

en gij, mijn ziele, bid het aan!

Het komt de schaduwen beschijnen,

de zwarte schaduw van de dood.

De nacht der zonde zal verdwijnen,

genade spreidt haar morgenrood.



Gezang 26: 1 en 3

3 Wat heil, een Kind is ons geboren,

een Zoon gegeven door Gods kracht!

De heerschappij zal Hem behoren,

zijn last is licht, zijn juk is zacht.

Zijn naam is 'Wonderbaar', zijn daden

zijn wondren van genaad' alleen.

Hij doet ons, hoe met schuld beladen,

verzoend voor 't oog des Vaders treên.



Bemoediging en groet



Intro



Licht in de nacht; een ster schijnt door de wolken,

dit is de nacht dat zijn leven begon.

'n_Sluier van angst en pijn lag op de volken,

totdat Hij kwam en het kwaad overwon.

Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen;

stralend breekt die held're morgen aan.

Prijs nu zijn naam,

samen met de engelen.

O, nacht vol licht,

o, nacht dat Jezus kwam.

O, nacht vol licht,

o, nacht dat Jezus kwam.

Opwekking 527



Wat Hij ons leert is geven om een ander;

liefde alleen is de weg die Hij wees.

En als Hij spreekt verbreekt Hij alle banden.

vrij van het juk van verdrukking en vrees.

Uit ons hart en dwars door alle tranen

ontspringt een lied dat jubelt door de tijd.

Prijs nu zijn naam,

de naam van alle namen,

en geef Hem glorie

in alle eeuwigheid,

en geef Hem glorie

in alle eeuwigheid.

Opwekking 527



Schriftlezing – Jesaja 9: 1 - 6 (NBV)

gelezen door Gerard Heijmans 

1 Het volk dat in duisternis ronddoolt

ziet een schitterend licht.

Zij die in het donker wonen

worden door een helder licht beschenen.

2 U hebt het volk weer groot gemaakt,

diepe vreugde gaf U het,

blijdschap als de vreugde bij de oogst,

zij jubelen als bij het verdelen van de buit.

3 Het juk dat op hen drukte,

de stok op hun schouder, de staf van de drijver,

U hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds.



Schriftlezing – Jesaja 9: 1 - 6 (NBV)

gelezen door Gerard Heijmans 

4 Iedere laars die dreunend stampte

en elke mantel die doordrenkt is van bloed,

ze worden verbrand,

ze vallen ten prooi aan het vuur.

5 Een kind is ons geboren,

een zoon is ons gegeven;

de heerschappij rust op zijn schouders.

Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,

Sterke God, Eeuwige vader, Vredevorst.



Schriftlezing – Jesaja 9: 1 - 6 (NBV)

gelezen door Gerard Heijmans 

6 Groot is de heerschappij en zonder einde de vrede

voor de troon van David en voor zijn koninkrijk;

ze zijn gegrondvest op recht en gerechtigheid

en staan vast voor altijd en eeuwig.

De HEER van de hemelse machten

brengt dit in zijn vurige liefde tot stand.



Psalm 130: 1 en 2

1 Uit diepten van ellende  roep ik tot U, o Heer.

Gij kunt verlossing zenden, ik werp voor U mij neer.

O laat uw oor zich neigen tot mij, tot mijn gebed.

Laat mij gehoor verkrijgen, red mij, o Here red!

2 Zoudt Gij indachtig wezen al wat een mens misdeed,

wie zou nog kunnen leven in al zijn angst en leed?

Maar Gij wilt ons vergeven, 
Gij scheldt de schulden kwijt,

opdat wij zouden vrezen uw goedertierenheid.



Gebed en voorbeden



Hemelhoog 125: 1 en 3

1 Als je veel van iemand houdt

Geef je 't mooiste wat je hebt. Da's heel gewoon

Omdat God van mensen houdt

Gaf Hij 't mooiste wat Hij had: zijn eigen Zoon

Refrein:

Hoe ik ook denk hoe ik ook denk

Een mooier geschenk ken ik niet

Hoe ik ook denk hoe ik ook denk

Een mooier geschenk ken ik niet



Hemelhoog 125: 1 en 3

3 Als je veel van iemand houdt

Geef je 't mooiste wat je hebt. Da's heel gewoon

En als jij de Heer vertrouwt

Leg je leven in zijn hand. Hij is Gods Zoon

Refrein:

Hoe ik ook denk hoe ik ook denk

Een mooier geschenk ken ik niet

Hoe ik ook denk hoe ik ook denk

Een mooier geschenk ken ik niet



Schriftlezing – Mattheüs 1: 18 - 25 (NBV)

18 De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen 

zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef maar 

nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door 

de heilige Geest. 19 Haar man Jozef, die een 

rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak 

brengen en dacht erover haar in stilte te verstoten. 20 

Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom 

een engel van de Heer, die zei: ‘Jozef, zoon van David, 

wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het 

kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest. 

21 Ze zal een zoon baren. Geef Hem de naam Jezus, 

want Hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.’



Schriftlezing – Mattheüs 1: 18 - 25 (NBV)

22 Dit alles is gebeurd omdat in vervulling moest gaan 

wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: 

23 ‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en 

men zal Hem de naam Immanuel geven,’ wat in onze 

taal betekent: ‘God is met ons’. 24 Jozef werd wakker 

en deed wat de engel van de Heer hem had 

opgedragen: hij nam zijn vrouw bij zich, 25 maar hij had 

geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon 

gebaard had. En hij gaf Hem de naam Jezus.



God zal met ons zijn

God zal met u zijn

God is Immanuël

God zal met u zijn

de God van Israël

God zal met ons zijn

God is Immanuël

God zal met ons zijn

de God van Israël

ELB 434a 



God zal met ons zijn

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

ELB 434a 



God zal met ons zijn

God zal met ons zijn

God is Immanuël

God zal met ons zijn

de God van Israël

ELB 434a 



God zal met ons zijn

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

ELB 434a 



God zal met ons zijn

God zal met ons zijn

God is Immanuël

God zal met ons zijn

de God van Israël

Komt laten wij aanbidden

Want U alleen bent waardig

Wij prijzen U voor eeuwig

ELB 434a 



Verkondiging

n.a.v. Mattheüs 1: 21

Ze zal een zoon baren. Geef Hem de naam Jezus, want Hij 
zal zijn volk bevrijden van hun zonden.’

Thema:

KERSTFEEST: SOS



Gezang 125: 1 en 5

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!



Gezang 125: 1 en 5

5 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!



Kerstgroet Fam. v/d Pol



Hemelhoog 146

1 Mary did you know that your baby boy 

will some day walk on water?

Mary did you know that your baby boy 

will save our sons and daughters?

Did you know that your baby boy 

has come to make you new?

This child that you've delivered, 

will soon deliver you.



Hemelhoog 146

2 Mary did you know that your baby boy 

will give sight to a blind man?

Mary did you know that your baby boy 

will calm a storm with his hand?

Did you know that your baby boy 

has walked where angels trod?

And when you kiss your little baby, 

you've kissed the face of God.

Oh Mary did you know?

Mary did you know?



Hemelhoog 146

Bridge

The blind will see, the deaf will hear, 

the dead will live again.

The lame will leap, the dumb will speak, 

the praises of the lamb



Hemelhoog 146

3 Mary did you know that your baby boy 

is Lord of all creation?

Mary did you know that your baby boy 

would one day rule the nations?

Did you know that your baby boy 

is heaven's perfect Lamb?

This sleeping child you're holding 

is the Great I am



Dankgebed / voorbede

Stil gebed

Onze Vader



Collecten

Collecte Diaconie
Kinderen in de knel

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

Collecte College van Kerkrentmeesters
Jeugdwerk

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



Gezang 135: 1, 2 en 3

1 Hoor, de englen zingen de_eer

van de nieuw geboren Heer!

Vreed' op aarde, 't is vervuld:

God verzoent der mensen schuld.

Voegt u, volken, in het koor,

dat weerklinkt de hemel door,

zingt met algemene stem

voor het kind van Bethlehem!

Hoor, de englen zingen de_eer

van de nieuw geboren Heer!



Gezang 135: 1, 2 en 3

2 Hij, die heerst op 's hemels troon,

Here Christus, Vaders Zoon,

wordt geboren uit een maagd

op de tijd die God behaagt.

Zonne der gerechtigheid,

woord dat vlees geworden zijt,

tussen alle mensen in

in het menselijk gezin.

Hoor, de englen zingen de eer

van de nieuw geboren Heer!



Gezang 135: 1, 2 en 3

3 Lof aan U die eeuwig leeft

en op aarde vrede geeft,

Gij die ons geworden zijt

taal en teken in de tijd,

al uw glorie legt Gij af

ons tot redding uit het graf,

dat wij ongerept en rein

nieuwgeboren zouden zijn.

Hoor, de englen zingen de eer

van de nieuw geboren Heer!



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.





Gezegende Kerstdagen 
toegewenst!


