
Startdienst

20 september 2020

Voorgangers : Ds. E. Bijl en Ds. J.H. den Braber

Muziek : Vincent van Dam 

en familie Olislagers



● Bescherm elkaars gezondheid

● Houd 1,5 meter met andere huishoudens

● Volg aanwijzingen van coördinatoren en  

koster

• Blijf zitten op de toegewezen plaats

● Alleen zang door ‘voorzanger’

● Toegangsdeuren staan open i.v.m. ventilatie

● Geen toilet (bij nood: Pandje 20)

● Geen ontmoeting en koffie/thee drinken na

afloop
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Leefregel / Mattheüs 5: 43-48

43Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: 
“Je moet je naaste liefhebben en je vijand 
haten.”
44En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en 
bid voor wie jullie vervolgen, 45alleen dan 
zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader 
in de hemel. Hij laat zijn zon immers 
opgaan over goede en slechte mensen en 
laat het regenen over rechtvaardigen en 
onrechtvaardigen.



Leefregel / Mattheüs 5: 43-48

46Is het een verdienste als je liefhebt wie 
jou liefheeft? Doen de tollenaars niet net 
zo?
47En als jullie alleen je broeders en 
zusters vriendelijk bejegenen, wat voor 
uitzonderlijks doe je dan? Doen de 
heidenen niet net zo? 48Wees dus 
volmaakt, zoals jullie hemelse Vader 
volmaakt is.
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Bijbellezing / Handelingen 5: 1 - 11

1Een zekere Ananias verkocht samen met 
zijn vrouw Saffira eveneens een stuk 
grond, 2maar hield een deel van de 
opbrengst achter – ook zijn vrouw wist 
daarvan – en bracht de rest van het geld 
naar de apostelen. 3Maar Petrus zei: 
‘Ananias, waarom heb je je door Satan 
laten misleiden en heb je de heilige Geest 
bedrogen door een deel van de opbrengst 
van het stuk grond achter te houden?



Bijbellezing / Handelingen 5: 1 - 11

4Je had het immers niet hoeven te 
verkopen, en nu je het wel verkocht hebt, 
had je met de opbrengst toch kunnen doen 
wat je wilde? Wat heeft je bezield om je zo 
te gedragen? Niet de mensen heb je 
bedrogen, maar God zelf.’ 5Bij het horen 
van deze woorden viel Ananias neer en 
stierf, en iedereen wie dit ter ore kwam 
schrok hevig. 6Enkele jongemannen 
wikkelden hem in een lijkwade, droegen 
hem naar buiten en begroeven hem.



Bijbellezing / Handelingen 5: 1 - 11

7Ongeveer drie uur later kwam zijn vrouw 
binnen, die niet wist wat er gebeurd 
was. 8Petrus vroeg haar: ‘Zeg me, heb je 
het stuk grond voor dit bedrag verkocht?’ 
Ze antwoordde: ‘Ja, voor dit 
bedrag.’ 9Daarop zei Petrus: ‘Hoe heb je 
durven besluiten om de Geest van de Heer 
te trotseren? Kijk, degenen die je man 
begraven hebben staan voor de deur, en 
ze zullen ook jou naar je graf dragen.’



Bijbellezing / Handelingen 5: 1 - 11

10Onmiddellijk viel ze voor zijn voeten neer 
en stierf. Toen de jongemannen 
binnenkwamen, troffen ze haar dood aan. 
Ze droegen haar naar buiten en begroeven 
haar bij haar man. 11De hele gemeente en 
allen die hiervan hoorden, werden door 
grote schrik bevangen.
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Uitleg en Verkondiging

Zuinig op elkaar!
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Collecten

“Uitgangs” collecte Diaconie
Zending wereldwijd

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

1e collecte College van Kerkrentmeesters
In stand houden erediensten

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