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● Bescherm elkaars gezondheid

● Houd 1,5 meter met andere huishoudens

● Volg aanwijzingen van coördinatoren en  

koster

• Blijf zitten op de toegewezen plaats

● Alleen zang door ‘voorzanger’

● Toegangsdeuren staan open i.v.m. ventilatie

● Geen toilet (bij nood: Pandje 20)

● Geen ontmoeting en koffie/thee drinken na

afloop





LBps.68 (OB): 10

Geloofd zij God met diepst ontzag!

Hij overlaadt ons dag aan dag

met zijne gunstbewijzen.

Die God is onze zaligheid;

wie zou die hoogste majesteit

dan niet met eerbied prijzen?

>>



LBps.68 (OB): 10

Die God is ons een God van heil

Hij schenkt uit goedheid zonder peil

ons 't eeuwig, zalig leven.

Hij kan en wil en zal in nood

zelfs bij het naadren van de dood,

volkomen uitkomst geven.





Verootmoedigingsgebed



Geloofsbelijdenis



JERUSJALAIM STAD VAN GOD 

1. Er is een stad voor vriend en vreemde

Diep in het bloemendal,

Er is een mens die roept om vrede,

Die mens roept overal.

Er is een huis om in te wonen

Voorbij het dodendal,

Er is een vader met zijn zonen,

Zij roepen overal



JERUSJALAIM STAD VAN GOD 

Jeroesjalajiem, stad van God,

Wees voor de mensen een veilig huis

Jeroesjalajim, stad van vrede breng ons 
weer thuis



JERUSJALAIM STAD VAN GOD 

2. Er is een tafel om te eten

Voorbij het niemandsland.

Er is een volk dat wordt vergeten,

Dat volk roept overal.

Er is een wereld zonder grenzen,

Zo groot als het heelal.

Er is een hemel voor de mensen,

Dat hoor je overal.



JERUSJALAIM STAD VAN GOD 

Jeroesjalajiem, stad van God,

Wees voor de mensen een veilig huis

Jeroesjalajim, stad van vrede breng ons 
weer thuis

Jeroesjalajiem, stad van God,

Wees voor de mensen een veilig huis

Jeroesjalajim, stad van vrede breng ons 
weer thuis





Gebed



Moment voor de kinderen









de kinderen mogen naar de 

nevendienst





Schriftlezing  

Johannes 13: 1-17 (NBV)

Jezus wast de voeten van de leerlingen

1 Het was kort voor het pesachfeest. Jezus wist dat zijn

tijd gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou

keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de

wereld toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou tot

het uiterste gaan. 2 Jezus en zijn leerlingen hielden een

maaltijd. De duivel had intussen Judas, de zoon van

Simon Iskariot, ertoe aangezet Jezus te verraden. 3

Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht had

gegeven, dat hij van God was gekomen en weer naar

God terug zou gaan, 4 stond tijdens de maaltijd op.



Schriftlezing  

Johannes 13: 1-17 (NBV)

Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om

5 en goot water in een waskom. Hij begon de voeten

van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de

doek die hij omgeslagen had. 6 Toen hij bij Simon

Petrus kwam, zei deze: ‘U wilt toch niet mijn voeten

wassen, Heer?’ 7 Jezus antwoordde: ‘Wat ik doe,

begrijp je nu nog niet, maar later zul je het wel

begrijpen.’ 8 ‘O nee,’ zei Petrus, ‘míjn voeten zult u niet

wassen, nooit!’ Maar toen Jezus zei: ‘Als ik ze niet mag

wassen, kun je niet bij mij horen,’ 9antwoordde hij:

‘Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn

handen en mijn hoofd!’



Schriftlezing  

Johannes 13: 1-17 (NBV)

10 Hierop zei Jezus: ‘Wie gebaad heeft hoeft alleen nog

zijn voeten te wassen, hij is al helemaal rein. Jullie zijn

dus rein – maar niet allemaal.’ 11 Hij wist namelijk wie

hem zou verraden, daarom zei hij dat ze niet allemaal

rein waren. 12 Toen hij hun voeten gewassen had, deed

hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats.

‘Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?’ vroeg hij. 13 ‘Jullie

zeggen altijd “meester” en “Heer” tegen mij, en terecht,

want dat ben ik ook. 14 Als ik, jullie Heer en jullie

meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars

voeten wassen. 15Ik heb een voorbeeld gegeven;



Schriftlezing  

Johannes 13: 1-17 (NBV)

16 Waarachtig, ik verzeker jullie: een slaaf is niet meer

dan zijn meester, en een afgezant niet meer dan wie

hem zendt. 17Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen

begrijpt, maar er ook naar handelt.









Preek 

n.a.v. Joh. 13 : 1

1 Het was kort voor het pesachfeest. Jezus wist dat 
zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld terug 
zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die 
hem in de wereld toebehoorden lief, en zijn liefde 

voor hen zou tot het uiterste gaan.





























Onderwijs Heilig Avondmaal



Viering Heilig Avondmaal





Tafellezing  

Leviticus 16: 29-34 (NBV)

29 De volgende bepaling blijft voor jullie voor altijd van

kracht: De tiende dag van de zevende maand moeten

jullie in onthouding doorbrengen en je mag dan geen

enkele bezigheid verrichten, geboren Israëlieten

evenmin als de vreemdelingen die bij jullie wonen.

30 Want op die dag wordt voor jullie de verzoeningsrite

voltrokken opdat jullie van al je zonden gereinigd

worden en de HEER weer rein tegemoet kunnen treden.

31 Die dag moet in volstrekte rust en onthouding

worden doorgebracht; deze bepaling blijft voor altijd van

kracht.



Tafellezing  

Leviticus 16: 29-34 (NBV)

32 De priester die gezalfd is en tot opvolger van zijn

vader is aangesteld, zal dan de verzoeningsrite

voltrekken. Gehuld in zijn heilige linnen kleding 33 moet

hij de verzoeningsrite voltrekken aan de heilige ruimte in

het heiligdom, en ook aan het voorste deel van de

ontmoetingstent en aan het altaar. Zo bewerkt hij

verzoening voor de priesters en de hele gemeenschap.

34 Deze bepaling blijft voor jullie voor altijd van kracht:

eenmaal per jaar moet voor de Israëlieten verzoening

bewerkt worden voor al hun zonden.’

Mozes deed wat de HEER hem had opgedragen..



















Bericht van overlijden



DANKEN, 

VOORBEDEN 

EN ONZE VADER



Collecten

‘Uitgangs’ collecte Diaconie

Christenen voor Israël

CvK-Hervormde Gemeente Numansdorp        

NL54 RABO 0373 7115 65    o.v.v. Collecte (1 of  2) CvK

Diaconie-Hervormde Gemeente Numansdorp

NL58 RABO 0347 4008 25   o.v.v. Collecte Diaconie

1e collecte 

College van Kerkrentmeesters

Onderhoud gebouwen

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

2e collecte 

College van Kerkrentmeesters

Verbouwing van ‘de Voorhof’                          

Avondmaalscollecte Diaconie

Vluchtelingenkamp Moria









Zegen



Orgelspel


