
Ochtenddienst
7 februari 2021

Viering Heilig Avondmaal

Voorganger   : Ds. J.H. den Braber

Organist : Rens van Rossum

Hervormde Gemeente Numansdorp



Welkom en mededelingen



Stil gebed



LBps.63 vers 1

Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat,

naar U Heer, strekt zich mijn verlangen.

Mijn hart wil niets dan U ontvangen,

die leven zijt en leven laat.

O Heer, mijn ziel en zinnen smachten

en dorsten naar U in een land,

waarop de zon verzengend brandt, -

schenk Gij mijn leven nieuwe krachten.



Bemoediging en groet



Intro



Verootmoedigingsgebed



Apostolische geloofsbelijdenis

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 

Schepper van de hemel en de aarde.

En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, 

onze Here; die ontvangen is van de Heilige 

Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden 

heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, 

gestorven en begraven, neergedaald in de hel;

op de derde dag opgestaan uit de doden;

opgevaren naar de hemel, en zit aan de 

rechterhand van God, de almachtige Vader;



Apostolische geloofsbelijdenis

vandaar zal Hij komen om te oordelen de 

levenden en de doden.

Ik geloof in de Heilige Geest.

Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, 

de gemeenschap der heiligen;

vergeving van de zonden;

opstanding van het lichaam;

en een eeuwig leven.



LBgz 440: 1



LBgz 440: 1



Gebed



Kindermoment



Kinderlied: 

Laat zo je licht maar schijnen



Johannes 4:1-8 en 31-34 (NBV)

1 Toen Jezus hoorde dat aan de farizeeën 
verteld werd dat hij meer leerlingen maakte en 
er ook meer doopte dan Johannes  2 – Jezus 
doopte overigens niet zelf, zijn leerlingen deden 
dat –,  3 verliet hij Judea en ging weer naar 
Galilea. 4 Daarvoor moest hij door Samaria 
heen.  5 Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad 
Sichar, dicht bij het stuk grond dat Jakob aan 
zijn zoon Jozef gegeven had, 6 waar de 
Jakobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis 
en ging bij de bron zitten; het was rond het 
middaguur.  



Johannes 4:1-8 en 31-34 (NBV)

7 Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water 
putten. Jezus zei tegen haar: ‘Geef mij wat te 
drinken.’8 Zijn leerlingen waren namelijk naar de 
stad gegaan om eten te kopen………………..

31 Intussen zeiden de leerlingen tegen Jezus: 
‘Rabbi, u moet iets eten.’  32 Maar hij zei: ‘Ik heb 
voedsel dat jullie niet kennen.’ 33 ‘Zou iemand 
hem iets te eten gebracht hebben?’ zeiden ze 
tegen elkaar.  34 Maar Jezus zei: ‘Mijn voedsel 
is: de wil doen van hem die mij gezonden heeft 
en zijn werk voltooien’. 



Prediking

Johannes 4 vers 34
Maar Jezus zei: ‘Mijn voedsel is: 

de wil doen van hem die mij gezonden heeft 
en zijn werk voltooien’.

Wat eet Jezus?





LBps 86: 4 
Leer mij naar Uw wil te hand’len



Onderwijs Heilig Avondmaal



NLB.377 vers 1 – 4

1 Zoals ik ben, kom ik nabij,

met niets in handen dan dat Gij

mij riep en zelf u gaf voor mij -

O Lam van God, ik kom.

2 Zoals ik ben, met al mijn strijd,

mijn angsten en onzekerheid,

mijn maskers en mijn ijdelheid -

O Lam van God, ik kom.



NLB.377 vers 1 – 4

3 Zoals ik ben, verdoofd, verblind

tast ik naar U, die mij bemint,

bij wie mijn ziel genezing vindt,

O Lam van God, ik kom.

4 Zoals ik ben, ontvangt Gij mij,

reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij.

vervult, verlicht, verwarmt Gij mij -

O Lam van God, ik kom.



Viering Heilig Avondmaal



Tafellezing Johannes 6: 37- 40 (NBV)

37 Iedereen die de Vader mij geeft zal bij mij 

komen, en wie bij mij komt zal ik niet wegsturen,  
38 want ik ben niet uit de hemel neergedaald om 

te doen wat ik wil, maar om te doen wat hij wil die 

mij gezonden heeft. 39 Dit is de wil van hem die 

mij gezonden heeft: dat ik niemand van wie hij 

mij gegeven heeft verloren laat gaan, maar dat ik 

hen allen laat opstaan op de laatste dag.  40 Dit 

wil mijn Vader: dat iedereen die de Zoon ziet en 

in hem gelooft, eeuwig leven heeft, en dat ik hen 

op de laatste dag uit de dood zal opwekken.’



Tafellied LBgz 440: 2



Tafellied LBgz 440: 2



Bericht van overlijden



Stilte

Danken

Voorbeden

Onze Vader



Collecten

Collecte Diaconie en 
Avondmaalscollecte
De Besorhoeve

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
Kerkdienst gemist/Livestream

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

2e Collecte 
College van Kerkrentmeesters
Onderhoud gebouwen



HH 401: 1 en 2 



HH 401: 1 en 2 



HH 401: 1 en 2 



HH 401: 1 en 2



HH 401: 1 en 2



HH 401: 1 en 2



Zegen


