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Thema:

“Heb jij je vijand lief ?”

Dienst 23 februari 2020



Bewerk ons hart, o God,
Maak het goede grond.
Help ons te ontvangen
Wat U spreekt tot ons.
Plant uw Woord diep in ons hart;
Geef het rijke vrucht.
Leid ons in uw waarheid, Heer;
Geef dat twijfel vlucht. (2x)

Opw. 755
Laat ons Christus zien



Refrein:

Laat ons zien; laat ons Christus zien.

Laat Uw glorie ons beschijnen

als Uw Woord gepredikt wordt.

En laat ieder hart belijden:Hij is Heer!

Opw. 755
Laat ons Christus zien



Uw Woord is levend licht
voor ons verduisterd hart;
draagt ons door verleiding heen,
wijst ons steeds Uw pad.
Uw Woord is brood voor onze ziel,
vrijheid voor de slaaf;
geeft ons wijsheid, voedt ons op.
Heer, spreek tot ons vandaag.

Opw. 755
Laat ons Christus zien



Refrein:

Laat ons zien; laat ons Christus zien.

Laat Uw glorie ons beschijnen

als Uw Woord gepredikt wordt.

En laat ieder hart belijden:Hij is Heer!

Opw. 755
Laat ons Christus zien



Opw. 755
Laat ons Christus zien

Bridge 4x

Waar zouden wij gaan, Heer
Waar zouden wij gaan
U hebt de woorden van eeuwig leven.



Laat ons zien; laat ons Christus zien.
Laat ons zien; laat ons Christus zien.
Laat uw glorie ons beschijnen
Als uw Woord gepredikt wordt.
En laat ieder hart belijden: Hij is Heer!

Opw. 755
Laat ons Christus zien





Welkom thuis,

hier mag je zijn.

De Vader viert een feest.

Welkom thuis,

voor wie zoek was of op reis,

te lang is weggeweest.

Welkom thuis.

Sela - Thuis



Met zijn zegenende handen op je 

schouders

geeft Hij jou zijn liefde en zijn tijd.

Met zijn eindeloze goedheid en vergeving

heet Hij je welkom.

Voel je thuis, je bent vrij.

Je bent vrij.

Sela - Thuis



Met zijn mantel om je heen geeft Hij 

bescherming.

Hij is trouw in zijn barmhartigheid.

Met zijn eindeloze goedheid en vergeving

heet Hij je welkom.

Voel je thuis, je bent vrij.

Je bent vrij.

Sela - Thuis



Kom maar binnen.

Hij sluit je in zijn armen.

Je hoort hier, in zijn aanwezigheid.

Deel in de vreugde en open nu je handen.

Hij heeft een feest, een feest voor jou 

bereid

Sela - Thuis



Welkom thuis,

hier mag je zijn.

De Vader viert een feest.

Welkom thuis,

voor wie zoek was of op reis,

te lang is weggeweest.

3x

Welkom thuis.

Sela - Thuis





Open mijn ogen,

'k wil Jezus, mijn Heer zien.

Open mijn ogen, opdat ik U zien kan.

Open mijn oren, opdat ik uw stem hoor.

Open mijn hart Heer, opdat ik gehoorzaam 

(2x)

Opw. 187
Open mijn ogen



Instrumentaal

Opw. 187
Open mijn ogen



Open mijn ogen,

'k wil Jezus, mijn Heer zien.

Open mijn ogen, opdat ik U zien kan.

Open mijn oren, opdat ik uw stem hoor.

Open mijn hart Heer, opdat ik gehoorzaam 

(1x)

Opw. 187
Open mijn ogen



Laat zo je licht maar schijnen

Bij alles wat je doet

Zodat de mensen zeggen

God is goed  2x

God is liefde, God is

God is goed  2x

Laat zo je licht maar schijnen

Bij alles wat je doet

Zodat de mensen zeggen

God is goed

Opw. 187
Open mijn ogen
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Mededelingen door

diaken

Corrie Dijksman

Welkom



De gemeente gaat (indien mogelijk) staan.

Stil gebed

e gemeente gaat (indien mogelijk) staan.



Psalm 40 : 1 en 2



Psalm 40 : 1 en 2



Psalm 40 : 2



Psalm 40 : 2



Na het votum en de groet 

gaat de gemeente weer zitten. 

Votum en groet

e gemeente gaat (indien mogelijk) staan.



HH 294 : 1 - 3

e gemeente gaat (indien mogelijk) staan.



2. Want dit water brengt nieuw leven

en verfrist mij elke dag.

't Is een stroom van uw genade,

waar 'k U steeds ontmoeten mag.

Refrein:

Here Jezus, neem mijn leven,

ik leg alles voor U neer.

Leid mij steeds weer naar het water;

'k wil U daar ontmoeten, Heer.

HH 294 : 2



3. Kom ontvang een heel nieuw leven,

kom en stap in de rivier.

Jezus roept je, Hij verwacht je

en Hij zegt: "ontmoet mij hier"

Refrein:

Here Jezus, neem mijn leven,

ik leg alles voor U neer.

Leid mij steeds weer naar het water;

'k wil U daar ontmoeten, Heer. 

Leid mij steeds weer naar het water;

'k Wil U daar ontmoeten, Heer.

HH 294 : 3

e gemeente gaat (indien mogelijk) staan.



Lezing van het gebod



Gezang 7 : 1 en 4

e gemeente gaat (indien mogelijk) staan.



Gezang 7 : 1 en 4

e gemeente gaat (indien mogelijk) staan.



Gezang 7 : 4

e gemeente gaat (indien mogelijk) staan.



Gezang 7 : 4

e gemeente gaat (indien mogelijk) staan.



Gebed om de opening van 
het Woord

e gemeente gaat (indien mogelijk) staan.



Kinderen (Groep 1 t/m 8) kunnen naar 
voren komen.

Inleiding op de KND

Kindernevendienst



Laat zo je licht maar schijnen bij alles wat je doet,

zodat de mensen zeggen: God is goed!

God is liefde,

God is ... God is goed!

God is liefde

Laat zo je licht maar schijnen bij alles wat je doet,

God is.... God is goed!

Zodat de mensen zeggen: God is goed!

God is liefde

Laat zo je licht maar schijnen bij alles watje doet,

God is.... God is goed!

Zodat de mensen zeggen: God is goed!

Kinderlied - HH 685

e mogelijk) staan.



De kinderen mogen naar de 

kindernevendienst



Schriftlezing

Schriftlezingen:

Exodus 22 : 20 - 26
en

Matteüs 5 : 33 – 48 (NBV)



20Vreemdelingen mag je niet uitbuiten of 

onderdrukken, want jullie zijn 

zelf vreemdelingen geweest 

in Egypte. 21Weduwen en wezen mag je 

evenmin uitbuiten. 22Doe je dat toch en smeken 

zij mij om hulp, dan zal ik zeker naar hen 

luisteren: 23ik zal in woede ontsteken en ieder 

van jullie doden, en dan zullen jullie eigen 

vrouwen weduwe worden en jullie kinderen 

wees.

Exodus 22 : 20 - 26



24Als je geld leent aan iemand van mijn volk die 

armoede lijdt, gedraag je dan niet als een 

geldschieter en vraag geen rente van 

hem. 25Als je iemands mantel als onderpand 

neemt, moet je die voor zonsondergang aan 

hem teruggeven, 26want hij heeft niets anders 

om zich mee toe te dekken. Waarmee moet hij 

zijn lichaam anders beschermen als hij gaat 

slapen? Als hij mij om hulp smeekt, zal ik naar 

hem luisteren, want ik ben een genadige God.

Exodus 22 : 20 - 26





33Jullie hebben ook gehoord dat destijds tegen 

het volk werd gezegd: “Leg geen valse eed af, 

voor de Heer gedane geloften moeten worden 

ingelost.” 34En ik zeg jullie dat je helemaal niet 

moet zweren, noch bij de hemel, want dat is de 

troon van God, 35noch bij de aarde, want dat is 

zijn voetenbank, noch bij Jeruzalem, want dat is 

de stad van de grote koning; 36zweer evenmin 

bij je eigen hoofd, want je kunt nog niet één van 

je haren wit of zwart maken.

Matteüs 5 : 33 - 48



37Laat jullie ja ja zijn, en jullie nee nee; wat je 

daaraan toevoegt komt voort uit het kwaad.
38Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Een 

oog voor een oog en een tand voor een 

tand.” 39En ik zeg jullie je niet te verzetten tegen 

wie kwaad doet, maar wie je op de rechterwang 

slaat, ook de linkerwang toe te keren. 40Als 

iemand een proces tegen je wil voeren en 

je onderkleed van je wil afnemen, sta hem dan 

ook je bovenkleed af.

Matteüs 5 : 33 - 48



41En als iemand je dwingt één mijl met hem 

mee te gaan, loop er dan twee met hem 

op. 42Geef aan wie iets van je vraagt, en keer je 

niet af van wie geld van je wil lenen.
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. 

Matteüs 5 : 33 - 48



Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en 

slechte mensen en laat het regenen over 

rechtvaardigen en onrechtvaardigen. 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.

Matteüs 5 : 33 - 48



2.  Wie is de mens die op zal gaan

en voor Gods heilig aanschijn staan?

Wie mag de tempel binnentreden?

Wie niet op loze wijsheid bouwt,

zijn hart en handen zuiver houdt

van kwade trouw en valse eden.

Psalm 24 : 2 en 3



3.  God is hem zegenrijk nabij,

in 't recht des Heren wandelt hij,

de God des heils zal hem verblijden.

een nieuw geslacht gaat op in 't licht

en zoekt des Heren aangezicht,

Jakob, het volk dat Hij zal leiden.

Psalm 24 : 2 en 3



Verkondiging

Thema:

“Heb jij je vijand lief ?”





1. Hij kwam bij ons, heel gewoon,

de Zoon van God als mensenzoon.

Hij diende ons als een knecht,

en heeft zijn leven afgelegd.

Refrein:

Zie onze God, de Koning-Knecht.

Hij heeft zijn leven afgelegd.

Zijn voorbeeld roept om te dienen elke dag,

gedragen door zijn liefd' en kracht.

HH 181 : 1 - 4

e gemeente gaat (indien mogelijk) staan.



2. En in de tuin van de pijn

verkoos Hij als een lam te zijn,

verscheurd door angst en verdriet

maar toch zei Hij: ’Uw wil geschied’. 

Refrein:

Zie onze God, de Koning-Knecht.

Hij heeft zijn leven afgelegd.

Zijn voorbeeld roept om te dienen elke dag,

gedragen door zijn liefd' en kracht.

HH 181 : 1 - 4



3. Zie je de wonden zo diep?

De hand die aard' en hemel schiep

vergaf de hand die Hem sloeg,

de man, die onze zonden droeg. 

Refrein:

Zie onze God, de Koning-Knecht.

Hij heeft zijn leven afgelegd.

Zijn voorbeeld roept om te dienen elke dag,

gedragen door zijn liefd' en kracht.

HH 181 : 1 - 4



4. Wij willen worden als Hij.

Elkanders lasten dragen wij.

Wie is er need’rig en klein?

Die zal bij ons de grootste zijn.

Refrein:

Zie onze God, de Koning-Knecht.

Hij heeft zijn leven afgelegd.

Zijn voorbeeld roept om te dienen elke dag,

gedragen door zijn liefd' en kracht.

HH 181 : 1 - 4



Opwekking 456

(2x)



HH 456



Opwekking 456



HH 456



Opwekking 456

(2x)



Opwekking 456

(2x)

(2x)



Kindernevendienst

De kinderen komen terug in de dienst.



Dankgebed en voorbeden

Stil gebed / Onze Vader

e gemeente gaat (indien mogelijk) staan.



Tijdens de collecte zingt de Kerkband Opw. 826 
en komen de kinderen terug uit de oppas

Inzameling van de gaven:
Tijdens de dienst : CvK - Pastoraat
Bij de uitgang : Diaconie – Kerk in actie

(zie weekbrief)

Direct na deze dienst zijn 2 leden van het

nazorgteam beschikbaar voor een luisterend oor

en/of gebed voor u.

Inzameling van de gaven



God keek genadig naar mij om

Hij greep mij vast voor ik verdronk

En zette mij weer op vaste grond

De Heer is mijn bevrijder

Ik weet hoe lang de nacht ook duurt

God helpt mij over elke muur

Ik zie al licht aan de horizon

De Heer is mijn bevrijder

Opwekking 826



Is er iemand als onze God

Die ons liefheeft en ons verlost

Hij heeft betaald voor ons allemaal

De Heer is mijn bevrijder

Op Hem alleen rust mijn geloof

Hij brengt tot bloei wat Hij belooft

De winter wijkt en de lente komt

De Heer is mijn bevrijder

Opwekking 826



Ook als het wachten moeilijk is

Ook als ik treur om wie ik mis

Zijn liefde draagt mij door alles heen

De Heer is mijn bevrijder

Is er iemand als onze God

Die ons liefheeft en ons verlost

Hij heeft betaald voor ons allemaal

De Heer is mijn bevrijder

Opwekking 826



Hij draagt mij tot mijn de laatste dag

Laat mij niet achter in het graf

Hij wekt mij op en roept mij naar huis

De Heer is mijn bevrijder

Is er iemand als onze God

Die ons liefheeft en ons verlost

Hij heeft betaald voor ons allemaal

De Heer is mijn bevrijder

Opwekking 826



Alle eer aan God de Vader

Alle eer aan God de Zoon

Alle eer aan God de trooster

De Heer is mijn bevrijder

Alle eer aan God de Vader

Alle eer aan God de Zoon

Alle eer aan God de trooster

De Heer is mijn bevrijder

De Heer is mijn bevrijder

De Heer is mijn bevrijder

Opwekking 826





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.

Gezang 474 : 1 - 3



2. God roept, en in Hem is de kracht,

die onze zwakheid staalt.

Dit is de vreugd, dat Hij het doel

en onze vaart bepaalt.

Dat Hij ons over grenzen heen

laat zien het groot gezicht

van aller mensen broederschap

in 't ene, godlijk licht.

Gezang 474 : 1 - 3

e gemeente gaat (indien mogelijk) staan.



3. God roept, en wat de mensen scheidt

dat zij geen scheiding meer;

zijn liefde houd' ons allen saâm

en samen met de Heer.

Want wat er in de wereld woed’

toch is het God die wint

en in een elk die Hem behoort

het nieuwe rijk begint.

Gezang 474 : 1 - 3



Met gezongen 
Amen 3x 

Zegen



Muzikaal meditatie door Danny Spaans



Gezegende Zondag

In de middagdienst, welke begint om 17.00 

uur gaat voor:

Dhr. R. Antes, Ridderkerk

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

U bent nu van harte uitgenodigd om met elkaar een 

kopje koffie, thee of limonade te drinken in de Voorhof

Er zijn 2 leden van het nazorgteam beschikbaar 

in de kerkzaal  voor u; voor een luisterend oor 

en/of een gebed.


