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Voorganger       : Ds. J. Reehorst 

Organist        : Rick-Jan Hitzerd 



Welkom 

 

Mededelingen door ouderling 

Constant Barendregt 

 

 Voor verdere bijzonderheden wordt 

verwezen naar de weekbrief.  

 

 

 



Stil gebed 

 

 

De gemeente gaat (indien mogelijk) staan. 



Psalm 27 : 7 
 

 







Votum en groet 

 

 

 

 (Na het votum en de groet gaat de gemeente 

weer zitten).  

 

 

 



Psalm 2 : 3 en 4 

   

  

 











Wet en samenvatting 
 



Psalm 33 : 8 

 

 
 

 







 

 

 

 

Gebed om de opening  

van het Woord en verlichting 

met de Heilige Geest  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kindernevendienst 

  

De kinderen mogen 

 naar de kindernevendienst. 

 

 

 



Schriftlezing (NBG) 

Mattheüs 22 : 23 - 46 
De vraag naar de opstanding 
23Op die dag kwamen enige Sadduceeën tot Hem, 

die beweren, dat er geen opstanding is, en zij 

ondervroegen Hem, 24en zij zeiden: Meester, 

Mozes heeft gezegd, indien iemand sterft zonder 

kinderen, zal zijn broeder diens vrouw trouwen en 

voor zijn broeder nakomelingschap 

verwekken. 25Nu waren er bij ons zeven broeders. 

En de eerste huwde en stierf daarop, en daar hij 

geen nakomelingschap had, liet hij zijn vrouw na 

aan zijn broeder. 26Eveneens de tweede en de 

derde tot de zevende toe.  



Schriftlezing (NBG) 

Mattheüs 22 : 23 - 46 
27Het laatst van allen stierf de vrouw.28Van wie van 

de zeven zal zij dan in de opstanding de vrouw 

zijn? Want allen hebben haar tot vrouw 

gehad. 29Jezus antwoordde en zeide tot hen: Gij 

dwaalt, want gij kent de Schriften niet noch de 

kracht Gods. 30Immers, in de opstanding huwen zij 

niet en worden zij niet ten huwelijk genomen, maar 

zij zijn als engelen in de hemel. 31Wat nu de 

opstanding der doden betreft, hebt gij niet gelezen, 

wat door God tot u gesproken is, toen Hij 

zeide: 32Ik ben de God van Abraham, en de God 

van Isaak, en de God van Jakob?  



Schriftlezing (NBG) 

Mattheüs 22 : 23 - 46 
33Hij is niet een God van doden, maar van 

levenden. En de scharen, die dat hoorden, stonden 

versteld over zijn leer. 

Het grote gebod 
34Toen de Farizeeën gehoord hadden, dat Hij de 

Sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen zij 

bijeen, 35en één van hen, een wetgeleerde, vroeg, 

om Hem te verzoeken: 36Meester, wat is het grote 

gebod in de wet? 37Hij zeide tot hem: Gij zult de 

Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en 

met geheel uw ziel en met geheel uw 

verstand. 38Dit is het grote en eerste gebod.  



Schriftlezing (NBG) 

Mattheüs 22 : 23 - 46 
39Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste 

liefhebben als uzelf. 40Aan deze twee geboden 

hangt de ganse wet en de profeten. 

Davids Zoon en Heer 
41Toen de Farizeeën bijeen waren, vroeg Jezus 

hun, 42zeggende: Wat dunkt u van de Christus? 

Wiens zoon is Hij? Zij zeiden tot Hem: Davids 

Zoon. 43Hij zeide tot hen: Hoe kan David Hem dan 

door de Geest zijn Here noemen, als hij zegt: 



Schriftlezing (NBG) 

Mattheüs 22 : 23 - 46 
44De Here heeft gezegd tot mijn Here: Zet U aan 

mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden onder uw 

voeten gelegd heb. 
45Indien David Hem dus Here noemt, hoe kan Hij 

dan zijn zoon zijn? 46En niemand kon Hem daarop 

iets antwoorden en evenmin durfde iemand van die 

dag af Hem meer iets vragen. 

 

 

 

 

 





Schriftlezing (NBG) 

Romeinen 10 

101Broeders, de begeerte mijns harten en mijn 

gebed over hun behoud gaan tot God uit. 2Want ik 

getuig van hen, dat zij ijver voor God bezitten, 

maar zonder verstand. 3Want onbekend met Gods 

gerechtigheid en trachtende hun eigen 

gerechtigheid te doen gelden, hebben zij zich aan 

de gerechtigheid Gods niet onderworpen. 

De gerechtigheid uit het geloof 
4Want Christus is het einde der wet, tot 

gerechtigheid voor een ieder, die gelooft. 



Schriftlezing (NBG) 

Romeinen 10 
5Want Mozes schrijft: De mens, die de 

gerechtigheid naar de wet doet, zal daardoor 

leven. 6Maar de gerechtigheid uit het geloof 

spreekt aldus: Zeg niet in uw hart: Wie zal ten 

hemel opklimmen? namelijk om Christus te doen 

afdalen;7of: Wie zal in de afgrond nederdalen? 

namelijk om Christus uit de doden te doen 

opkomen. 8Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord, 

in uw mond en in uw hart, namelijk het woord des 

geloofs, dat wij prediken. 9Want indien gij met uw 

mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart 

gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt,  



Schriftlezing (NBG) 

Romeinen 10 

zult gij behouden worden; 10want met het hart 

gelooft men tot gerechtigheid en met de mond 

belijdt men tot behoudenis. 11Immers het 

schriftwoord zegt: Al wie op Hem zijn geloof bouwt, 

zal niet beschaamd uitkomen. 12Want er is geen 

onderscheid tussen Jood en Griek. Immers, één en 

dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen, die Hem 

aanroepen; 13want: al wie de naam des Heren 

aanroept, zal behouden worden. 



Schriftlezing (NBG) 

Romeinen 10 
14Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in wie zij niet 

geloofd hebben? Hoe geloven in Hem, van wie zij 

niet gehoord hebben? Hoe horen zonder 

prediker?15En hoe zal men prediken zonder 

gezonden te zijn? Gelijk geschreven staat: Hoe 

liefelijk zijn de voeten van hen, die een goede 

boodschap brengen. 

 

 

 





Gezang 445 : 1 - 3 















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Verkondiging 

 
 
 

 

 

 



ELB 371 : 1 - 4 
 

 

 











Kindernevendienst 

 De kinderen komen tijdens het naspel 

terug van de kindernevendienst. 

 

 

 



 

 

 

 

Dankzegging en voorbeden 

 

 

 

 

 
 



Inzameling van de gaven  

 

 

De collecten in deze dienst is bestemd voor  

het College van Kerkrentmeesters: 

Predikantplaatsen 

 

De collecte bij de uitgang is bestemd voor  

de Diaconie: 

Werelddiaconaat - Pretoria 
 

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 kerkzaal voor een luisterend oor en/of een gebed. 

 

  

   

   

  

   

  



Gezang 217 : 3 en 4 (staande) 







Zegen 

  

             Met gezongen amen 

 

  

 



Gezegende zondag! 
 

Om 18:00 uur gaat voor:  

Ds. N. Paap, Vlaardingen 
 

 

 

 

 

 

    Nu is er gelegenheid  

    om elkaar te ontmoeten  

    in de Voorhof! 

 

 
 

Deze dienst is na te luisteren op www.kerknumansdorp.nl 

 

Er zijn 2 leden van het nazorgteam beschikbaar in de kerkzaal  voor 
een luisterend oor en /of een gebed voor u. 
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