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Welkom en mededelingen







Stil gebed

Votum en groet



Aanvangstekst
Mattheüs 7: 14 (NBG ‘51)

14want eng is de poort, en smal de weg, die ten 

leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.







Gebed van inkeer



Woord van God









Gebed

om de opening van het Woord



Kindermoment



Kinderlied NLB 218: 1,3,4







Schriftlezing  
Mattheüs 5: 43- 48 (NBG ‘51)

43 Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult uw naaste
liefhebben en uw vijand zult gij haten. 44 Maar Ik zeg u:
Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen, 45
opdat gij kinderen moogt zijn van uw Vader, die in de
hemelen is; want Hij laat zijn zon opgaan over bozen en
goeden en laat het regenen over rechtvaardigen en
onrechtvaardigen. 46 Want indien gij liefhebt, die u
liefhebben, wat voor loon hebt gij? Doen ook de
tollenaars niet hetzelfde? 47 En indien gij alleen uw
broeders groet, waarin doet gij meer dan het gewone?
Doen ook de heidenen niet hetzelfde?

48 Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader

volmaakt is.



Schriftlezing  
Mattheüs 13: 24-30 (NBG ‘51)

24 Nog een gelijkenis hield Hij hun voor en Hij zeide:
Het Koninkrijk der hemelen komt overeen met iemand,
die goed zaad gezaaid had in zijn akker. 25 Doch terwijl
de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide er
onkruid overheen, midden tussen het koren, en ging
weg. 26 Toen het graan opkwam en vrucht zette, toen
kwam ook het onkruid te voorschijn. 27 Daarna kwamen
de slaven van de eigenaar en zeiden tot hem: Heer,
hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Hoe komt
hij dan aan onkruid? 28 Hij zeide tot hen: Dat heeft een

vijandig mens gedaan. De slaven



Schriftlezing  
Mattheüs 13: 24-30 (NBG ‘51)

29 Hij zeide: Neen, want bij het bijeenhalen van het
onkruid zoudt gij tevens het koren kunnen uittrekken. 30
Laat beide samen opgroeien tot de oogst. En in de
oogsttijd zal ik tot de maaiers zeggen: Haalt eerst het
onkruid bijeen en bindt het in bossen om het te
verbranden, maar brengt het koren bijeen in mijn

schuur.







Verkondiging











Bericht van overlijden



Dankgebed en Voorbede



Collecten

“Uitgangs” Collecte Diaconie
Wereld diaconaat: Wycliff

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
Oecumene

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







Zegen


