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Welkom

Mededelingen door diaken 

Elize de Jongste

Voor verdere bijzonderheden 

wordt verwezen naar de weekbrief. 



Stil gebed
Wij gaan (indien mogelijk) staan.



Psalm 40 vers 3 en 4



Psalm 40 vers 3 en 4



Psalm 40 vers 3 en 4



Psalm 40 vers 3 en 4

4 Ik breng de blijde boodschap van uw recht

aan al wie U zijn toegedaan,

dat zij uw wonderen verstaan

in 't woord dat Gij mij op de lippen legt.

Ik spreek dat woord met klaarheid,

opdat uw trouw en waarheid

door elk begrepen wordt.

Heer, ik weerhoud mij niet,

maar loof U in mijn lied

met een blijmoedig hart.



Bemoediging en groet

Na bemoediging en groet gaan wij weer zitten





Gezang 173 vers 1 - 3



Gezang 173 vers 1 - 3

2 Gods schepping die voor ons gesloten bleef

ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten,

die Zoon van David zijt en Man van Smarte,

Koning der Joden die de dood verdreef.

3 Jezus, de haard van uw aanwezigheid

zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.

Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,

Gij Hogepriester in der eeuwigheid.



Moment van inkeer



Leefregel 

Mattheüs 10: 16-33 (NBV)

16Bedenk wel, ik zend jullie als schapen onder 

de wolven. Wees dus scherpzinnig als een 

slang, maar behoud de onschuld van een 

duif. 17Pas op voor de mensen, want ze zullen je 

voor het gerecht brengen en je geselen in hun 

synagogen. 18Jullie zullen omwille van mij 

worden voorgeleid aan gouverneurs en 

koningen, en een getuigenis moeten afleggen 

ten overstaan van hen en de heidenen.



Leefregel 

Mattheüs 10: 16-33 (NBV)

19Wanneer ze je uitleveren, vraag je dan niet 

bezorgd af hoe je moet spreken of wat je moet 

zeggen. Want wat je moet zeggen, zal je op dat 

moment worden ingegeven. 20Jullie zijn het 

immers niet zelf die dan spreken, het is de 

Geest van jullie Vader die in jullie spreekt. 21De 

ene broer zal de andere uitleveren om hem te 

laten doden, en vaders zullen hetzelfde doen 

met hun kinderen, en kinderen zullen zich tegen 

hun ouders keren en hen laten terechtstellen.



Leefregel 

Mattheüs 10: 16-33 (NBV)

22Jullie zullen door iedereen worden gehaat 

omwille van mijn naam; maar wie standhoudt tot 

het einde zal worden gered. 23Wanneer ze jullie 

vervolgen in de ene stad, vlucht dan naar de 

volgende. Ik verzeker jullie: voor je in elke stad 

van Israël bent geweest, zal de Mensenzoon 

gekomen zijn.24Een leerling staat niet boven zijn 

leermeester en een slaaf niet boven zijn heer.



Leefregel 

Mattheüs 10: 16-33 (NBV)

25Een leerling moet er genoegen mee nemen te 

worden als zijn leermeester, en de slaaf als zijn 

heer. Als ze de heer des huizes al Beëlzebul 

genoemd hebben, waarvoor zullen ze dan zijn 

huisgenoten wel niet uitmaken? 26Wees dus niet 

bang voor hen. Want niets is verborgen dat niet 

onthuld zal worden en niets is geheim dat niet 

bekend zal worden. 27Wat ik jullie in het duister 

zeg, spreek dat uit in het volle licht,



Leefregel 

Mattheüs 10: 16-33 (NBV)

en wat jullie in het oor gefluisterd wordt, 

schreeuw dat van de daken. 28Wees niet bang 

voor hen die wel het lichaam maar niet de ziel 

kunnen doden. Wees liever bang voor hem die 

in staat is én ziel én lichaam om te laten komen 

in de Gehenna. 29Wat kosten twee mussen? Zo 

goed als niets. Maar er valt er niet één dood 

neer als jullie Vader het niet wil. 30Bij jullie zijn 

zelfs alle haren op je hoofd geteld.



Leefregel 

Mattheüs 10: 16-33 (NBV)

31Wees dus niet bang, jullie zijn meer waard dan 

een hele zwerm mussen. 32Iedereen die mij zal 

erkennen bij de mensen, zal ook ik erkennen bij 

mijn Vader in de hemel.
33Maar wie mij verloochent bij de mensen, zal 

ook ik verloochenen bij mijn Vader in de hemel.



Gezang 326 vers 1 en 2



Gezang 326 vers 1 en 2



Gezang 326 vers 1 en 2



Gezang 326 vers 1 en 2

2 God opent hart en oren,

opdat wij in geloof

zijn roepstem zouden horen,

voor and’re stemmen doof.

Gods woord gordt mensen aan,

om zonder te versagen

het smalle pad te gaan

en stil het kruis te dragen

achter hun Heiland aan.



Gebed 

Voorbeden



Kindernevendienst

De kinderen gaan naar de kindernevendienst



Schriftlezing (NBV)

Mattheüs 16: 13 - 28

13Toen Jezus in het gebied van Caesarea Filippi

kwam, vroeg hij zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de 

mensen dat de Mensenzoon is?’
14Ze antwoordden: ‘Sommigen zeggen Johannes 

de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia 

of een van de andere profeten.’ 15Toen vroeg hij 

hun: ‘En wie ben ik volgens jullie?’ 16‘U bent de 

Messias, de Zoon van de levende God,’ 

antwoordde Simon Petrus. 17Daarop zei Jezus 

tegen hem: ‘Gelukkig ben je, Simon Barjona, 



Schriftlezing (NBV)

Mattheüs 16: 13 - 28

want dit is je niet door mensen van vlees en 

bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de 

hemel. 18En ik zeg je: jij bent Petrus, de rots 

waarop ik mijn kerk zal bouwen, en de poorten 

van het dodenrijk zullen haar niet kunnen 

overweldigen. 19Ik zal je de sleutels van het 

koninkrijk van de hemel geven, en al wat je op 

aarde bindend verklaart zal ook in de hemel 

bindend zijn, en al wat je op aarde ontbindt zal 

ook in de hemel ontbonden zijn.’



Schriftlezing (NBV)

Mattheüs 16: 13 - 28

20Daarop verbood hij de leerlingen ook maar 

tegen iemand te zeggen dat hij de Messias was. 
21Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen 

duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest 

gaan en veel zou moeten lijden door toedoen 

van de oudsten, de hogepriesters en de 

schriftgeleerden, en dat hij gedood zou worden, 

maar op de derde dag uit de dood zou worden 

opgewekt. 22Petrus nam hem terzijde en begon 

hem fel terecht te wijzen: ‘God verhoede het, 

Heer! Dat zal u zeker niet gebeuren!’



Schriftlezing (NBV)

Mattheüs 16: 13 - 28

23Maar Jezus keerde hem de rug toe met de 

woorden: ‘Ga terug, achter mij, Satan! Je zou me 

nog van de goede weg afbrengen. Je denkt niet 

aan wat God wil, maar alleen aan wat de 

mensen willen.’ 24Toen zei Jezus tegen zijn 

leerlingen: ‘Wie achter mij aan wil komen, moet 

zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen 

en mij volgen. 25Want ieder die zijn leven wil 

behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven 

verliest omwille van mij, zal het behouden.



Schriftlezing (NBV)

Mattheüs 16: 13 - 28

26Wat heeft een mens eraan de hele wereld te 

winnen als hij er het leven bij inschiet? Wat zou 

een mens niet overhebben voor zijn leven? 
27Wanneer de Mensenzoon komt, in gezelschap 

van zijn engelen en bekleed met de stralende 

luister van zijn Vader, dan zal hij iedereen naar 

zijn daden belonen. 28Ik verzeker jullie: sommige 

van de hier aanwezigen zullen niet sterven voor 

ze de komst van de Mensenzoon en zijn 

koninklijke heerschappij hebben meegemaakt.’



NLB 695 vers 1 - 3



NLB 695 vers 2



NLB 695 vers 3



Prediking
Mattheüs 16:21

Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te 

maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou 

moeten lijden door toedoen van de oudsten, 

de hogepriesters en de schriftgeleerden, en dat hij 

gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood 

zou worden opgewekt.

‘Jezus volgt het verkeerde plan’



HH 168 vers 1 - 3







HH 168 vers 2

2 Ik zal daarvoor mijn leven lang

u danken, dit gedenken:

de liefde, die 'k van U ontvang,

U, Jezus, weder schenken.

Gij zijt het licht, Heer, van mijn hart;

wanneer het in de dood verstart,

dan zijt Gij nog mijn leven.

Niets heb ik van mij zelve meer,

zie, alles wat ik ben, o Heer,

zij in uw hand gegeven.



HH 168 vers 3

3 Ik zal mij in uw lieflijkheid

bij dag en nacht verblijden;

ik wil mijzelf nu en altijd

U tot een offer wijden.

Ik wil voor U mijn hartebloed

uitstorten, Heer, want Gij zijt goed,

uw naam zij hoog geprezen.

Al wat Gij voor mij zijt geweest,

dat zal diep in mijn hart en geest

voorgoed besloten wezen.



Kindernevendienst

De kinderen komen terug in de kerk.



Kinderlied : HH 455



Kinderlied : HH 455



Kinderlied : HH 455



Danken

Stilte

Gezamenijk onze Vader



Inzameling van de gaven
De 2 collectes in de dienst zijn voor

het college van Kerkrentmeesters:

- Instandhouding Erediensten

- Verbouwing Voorhof

De collecte bij de uitgang is voor de Diaconie:

- De kracht van Bijbelverhalen (Bijbelgenootschap)

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 kerk  

voor een luisterend oor en/of een gebed



HH 171 vers 1 en 2



HH 171 vers 1 en 2



HH 171 vers 2

Verdreven is de schaduw van de nacht,

en wie Hem wil aanvaarden 

wordt eens veilig thuisgebracht.

Voor hem geldt ook dit wonder: 

alles is volbracht.



HH 171 vers 2

Hem zij de glorie, want Hij die overwon

zal nooit verlaten wat zijn hand begon.

Halleluja, geprezen zij het Lam,

dat de schuld der wereld op zich nam.



Zegen

met gezongen 

Amen



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

Direct na deze dienst zijn 2 leden van het nazorgteam 

beschikbaar voor u in de kerk  

voor een luisterend oor en/of een gebed

Om 17.00 uur gaat in deze kerk 

ds. W.H. Hendriks voor uit Mijnsheerenland

U bent nu van harte welkom in 
de Voorhof 

voor koffie, thee en limonade 
en om elkaar te ontmoeten


