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We hopen dat u zich ook in deze tijd 

van harte welkom voelt in onze kerk

Samen houden we ons aan de volgende regels:

• Bescherm elkaars gezondheid;

• Houd 1,5 meter afstand met andere 

huishoudens;

• Volg aanwijzingen van coördinatoren en 

koster;

• Draag een mondkapje bij verplaatsing;

• Zing ingetogen;

• Geen ontmoeting en koffie/thee drinken 

na afloop



Welkom en mededelingen



Psalm 18 : 1 (staand)

1.

Ik heb U lief van ganser harte, Here.

Gij immers zult het onheil van mij weren.

Gij zijt mijn steenrots, mijn bevrijder Gij,

Gij zijt een muur, een vestingwal om mij.

Mijn God, mijn schild, mijn schuilplaats in 
gevaren,

mijn rots die mij beschermd en blijft bewaren,

o hoorn des heils, U loof ik voor altijd,

ik roep het uit, want gij hebt mij bevrijd.



Stil gebed

Bemoediging en Groet
(staand)



Psalm 18 : 9

9.

Alleen Gods weg kan tot het doel geleiden,

zijn woord is waar en zuiver t' allen tijde.

Hij is een schild, een schuilplaats in de strijd,

voor al wie bij hem zoekt naar veiligheid.

Want wie is God, dan deze onze Here?

Wie is de rots die alles kan trotseren?

Alleen die God die mij met kracht omgordt,

bij wie mijn levenspad een heilsweg wordt.



Leefregel van onze God



Gezang 268: 2

2.

't Is al van U wat ik ontving,

lichaam en ziel en ieder ding,

waarmee ik hier mag leven.

Dat ik het tot uw eer besteed,

dat ik mijn naaste niet vergeet,

dat moge uw gunst mij geven.



Gezang 268: 2

Leer mij uw waarheid en bewaar

mij voor de grote leugenaar.

Wees bij mij, dat ik niet versaag,

maar hier mijn kruis geduldig draag.

Heer Jezus Christus, Heer en God, mijn Heer 
en God,

laat mij niet over aan mijn lot.



Gebed



Kindermoment

Tijdens het kindermoment blijven de kinderen op hun zitplek.

Na het kinderlied gaan de kinderen mee naar de 
kindernevendienst.

De kinderen komen niet meer terug in de dienst, na de dienst 
kunnen de ouders de kinderen ophalen in de Voorhof. 



Kinderlied: Hemelhoog 705 : 1 - 4

1.

Wij willen samen vieren

dat God van mensen houdt,

en dat Hij in ons midden

zijn rijk van liefde bouwt.

(refrein)

Omdat wij kind’ren van de Vader zijn,

omdat wij kind’ren van de Vader zijn.



Kinderlied: Hemelhoog 705 : 1 - 4

2.

Wij willen samen delen

met kind'ren klein en groot,

en net als Jezus geven

aan anderen in nood.

(refrein)

Omdat wij kind’ren van de Vader zijn,

omdat wij kind’ren van de Vader zijn.



Kinderlied: Hemelhoog 705 : 1 - 4

3.

Wij willen samen leven,

als vrienden verder gaan,

en steeds opnieuw vergeven

wie ons heeft pijn gedaan.

(refrein)

Omdat wij kind’ren van de Vader zijn,

omdat wij kind’ren van de Vader zijn.



Kinderlied: Hemelhoog 705 : 1 - 4

4.

Wij willen samen spelen

In huis en op de straat.

geduldig zijn en helpen

wanneer het moeilijk gaat.

(refrein)

Omdat wij kind’ren van de Vader zijn,

omdat wij kind’ren van de Vader zijn.



Kindermoment

De kinderen gaan nu mee naar de kindernevendienst.

Na de dienst kunnen de ouders de kinderen ophalen 

in de Voorhof. 



Schriftlezing  
Matteüs 5 : 43 – 48 (NG51)

43Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult uw 
naaste liefhebben en uw vijand zult gij haten. 
44Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor 
wie u vervolgen, 45opdat 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. 
46Want indien gij liefhebt, die u liefhebben, wat voor 
loon hebt gij? Doen ook de tollenaars niet 
hetzelfde? 47En indien gij alleen uw broeders groet, 
waarin doet gij meer dan het gewone? Doen ook 
de heidenen niet hetzelfde? 48Gij dan zult volmaakt 
zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is.



Schriftlezing  
Matteüs 13 : 24 – 30 (NG51)

24Nog 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. 
25Doch terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand 
en zaaide er onkruid overheen, midden tussen het 
koren, en ging weg. 26Toen het graan opkwam en 
vrucht zette, toen kwam ook het onkruid te 
voorschijn. 27Daarna 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? 28Hij zeide tot hen: Dat heeft een 
vijandig mens gedaan. De slaven zeiden tot hem: 
Wilt gij dan, dat wij het bijeenhalen? 



Schriftlezing  
Matteüs 13 : 24 – 30 (NG51)

29Hij zeide: Neen, want bij het bijeenhalen van het 
onkruid zoudt gij tevens het koren kunnen 
uittrekken. 30Laat 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.



Hemelhoog 686 : 1

1.

Leid mij, Heer, o machtig Heiland

door dit leven aan uw hand.

Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,

wees mijn Gids in 't barre land.

Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider,

vul mij met uw Geest steeds meer,

vul mij met uw Geest steeds meer.



Verkondiging



Hemelhoog 677 : 1

1.

God roept ons, broeders, tot de daad.

Zijn werk wacht; treedt dan aan,

en weest gereed om elke weg,

die Hij u wijst, te gaan.

Wij weten dat, wat komen mag,

toch hij slechts wint, die waagt.

En wie zichzelve geven wil,

door 't donker vlammen draagt.



Dankgebed, voorbeden

en Onze Vader



Collecten

Collecte CvD (Diaconie)
De Besorhoeve (zie weekbrief)

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 CvK (Kerkrentmeesters):
Catechese en Educatie

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



Gezang 460 : 1 – 3 (staande)

1.

Loof de Koning, heel mijn wezen,

gij bestaat in zijn geduld,

want uw leven is genezen

en vergeven is uw schuld.

Loof de Koning, loof de Koning,

tot gij Hem ontmoeten zult.



Gezang 460 : 1 – 3 (staande)

2.

Looft Hem als uw vaadren deden,

eigent u zijn liefde toe,

want Hij bergt u in zijn vrede,

zegenend wordt Hij niet moe.

Looft uw Vader, looft uw Vader,

tot uw laatste adem toe.



Gezang 460 : 1 – 3 (staande)

3.

Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons,

Hij kent onze broze kracht.

Hij bewaart ons, Hij ontzet ons

van de boze en zijn macht.

Looft uw Heiland, looft uw Heiland,

die het licht is in de nacht.



Zegen
(staand)



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

Er is deze zondag nog geen nazorg.

Vanmiddag om 17:00 uur gaat 

Ds. E.J. van Rooijen voor in deze kerk.

• Houd 1,5 meter afstand met 
andere huishoudens;

• Volg aanwijzingen van 
coördinatoren en koster;

• Draag een mondkapje bij 
verplaatsing;



Collecten

Collecte CvD (Diaconie)
De Besorhoeve (zie weekbrief)

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 CvK (Kerkrentmeesters):
Catechese en Educatie

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


