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Welkom en mededelingen



Stil gebed





Bemoediging en groet



Intro











Leefregel
1 Petrus 4 : 7 – 16 (NBV)

7 Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot 
bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt 
bidden. 8 Heb elkaar vóór alles innig lief, want liefde 
bedekt tal van zonden. 9 Wees gastvrij voor elkaar, 
zonder te klagen. 10 Laat ieder van u de gave die hij 
van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen 
daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van 
Gods veelsoortige gaven betaamt. 11 Voert u het 
woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat u 
zegt. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht 
die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van 
God, dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en 
macht toekomt, voor eeuwig. Amen.



Leefregel 
12 Geliefde broeders en zusters, wees niet 
verbaasd over de vuurproef die u ondergaat; er 
overkomt u niets uitzonderlijks. 13 Hoe meer u deel 
hebt aan Christus’ lijden, des te meer moet u zich 
verheugen, en des te uitbundiger zal uw vreugde 
zijn wanneer zijn luister geopenbaard wordt. 

14 Als u gehoond wordt omdat u de naam van 
Christus draagt, prijs u dan gelukkig, want dat 
betekent dat de Geest van God in al zijn luister op 
u rust. 15 Laat niemand van u moeten lijden omdat 
hij een moordenaar is, een dief, misdadiger of 
onruststoker. 16 Maar als u lijdt omdat u christen 
bent, schaam u dan niet en draag die naam tot eer 
van God.



Gebed van verontmoediging

Genade







Stilte en voorbeden



Kindermoment



HH 455  - Zou voor de Heer iets te 

wonderlijk zijn ?



Bijbellezing  
Daniël 7 : 1 – 15  (HSV)

1 In het eerste jaar van Belsazar, de koning van 
Babel, had Daniël op zijn bed een droom en kreeg 
hij visioenen voor ogen. Toen schreef hij de droom 
op. De kern van de zaken omschreef hij als volgt: 

2 Daniël nam het woord en zei: 's Nachts in mijn 
visioen keek ik toe, en zie, de vier winden van de 
hemel zweepten de grote zee op, 3 en vier grote 
dieren stegen op uit de zee, die van elkaar 
verschilden. 4 Het eerste was als een leeuw, met 
vleugels van een arend. Ik keek toe totdat zijn 
vleugels uitgerukt werden. Het werd van de aarde 
opgeheven, het werd als een mens op zijn voeten 
gezet en het werd een mensenhart gegeven.



Bijbellezing  
Daniël 7 : 1 – 15  (HSV)

5 En zie, een ander dier, het tweede, leek op een 
beer. Het richtte zich op naar één kant. Het had 
drie ribben in zijn muil, tussen zijn tanden. Men zei 
het volgende tegen het dier: Sta op, eet veel 
vlees. 6 Daarna keek ik, en zie, er was nog een 
ander dier, als een luipaard. Het had vier 
vogelvleugels op zijn rug en het dier had vier 
koppen. En het werd heerschappij gegeven.

7 Daarna keek ik toe in de nachtvisioenen, en zie, 
het vierde dier was schrikwekkend, gruwelijk, en 
uitzonderlijk sterk. Het had grote ijzeren tanden. 
Het at en verbrijzelde, en de rest vertrapte het met 
zijn poten. 



Bijbellezing  
Daniël 7 : 1 – 15  (HSV)

Het verschilde van al de dieren die ervóór geweest 
waren. En het had tien hoorns.

8 Terwijl ik op de hoorns bleef letten, zie, een 
andere, kleine, hoorn rees daartussen op. Drie van 
de eerdere hoorns werden voor hem uitgerukt. En 
zie, in die hoorn waren ogen als mensenogen en 
een mond vol grootspraak.

9 Ik keek toe totdat er tronen werden geplaatst,

en de Oude van dagen Zich neerzette. Zijn gewaad 
was wit als de sneeuw en het haar van Zijn hoofd als 
zuivere wol. Zijn troon bestond uit vuurvlammen

en de wielen ervan waren laaiend vuur.



Bijbellezing  
Daniël 7 : 1 – 15  (HSV)

10 Een rivier van vuur stroomde en ging voor Zijn 
aangezicht uit. Duizendmaal duizenden dienden 
Hem en tienduizendmaal tienduizenden stonden 
voor Zijn aangezicht. Het gerechtshof hield zitting

en de boeken werden geopend.

11 Toen keek ik, vanwege het geluid van de grote 
woorden die de hoorn sprak. Ik keek toe totdat het 
dier gedood werd en zijn lichaam vernietigd werd, en 
aan het laaiend vuur werd prijsgegeven.

12 Ook de rest van de dieren ontnam men hun 
heerschappij, want verlenging van het leven was hun 
gegeven tot een bepaald tijdstip en een bepaalde 
tijd.



Bijbellezing  
Daniël 7 : 1 – 15  (HSV)

13 Ik keek toe in de nachtvisioenen, en zie, er kwam 
met de wolken van de hemel Iemand als een 
Mensenzoon. Hij kwam tot de Oude van dagen en 
men deed Hem voor Zijn aangezicht naderbij komen.

14 Hem werd gegeven heerschappij, eer en 
koningschap, en alle volken, natiën en talen 
moesten Hem vereren. Zijn heerschappij is een 
eeuwige heerschappij, die Hem niet ontnomen zal 
worden, en Zijn koningschap zal niet te gronde gaan.

15 Ik, Daniël, was tot in het diepst van mijn geest 
geraakt, en de visioenen die mij voor ogen kwamen, 
verschrikten mij.









Prediking

n.a.v. Daniël 7

Thema:
“Machtige beesten en het volk van God”



EINDTIJDPROFETIE OF APOCALYPTISCHE PROFETIE

KENMERKEN:

1. GEBRUIK VAN BEELDEN: beesten, storm, dramatische 
gebeurtenissen

2. STRIJD EN OORLOG: wie behaalt de eindoverwinning? God strijdt 

3. NADRUK OP TIJD EN GETALLEN



EINDTIJDPROFETIE OF APOCALYPTISCHE PROFETIE

➢manier van presenteren bij ons niet zo bekend 

➢ geeft meestal geen exacte informatie maar indrukken

WAT WIL EINDTIJDPROFETIE BEREIKEN?
1. SCHRIK: confrontatie met onze zgn. “zekerheden”

2. INZICHT: alle machten zijn tijdelijk

3. HOOP: toekomst is van God. Regering van Jezus komt!







Bericht van overlijden



Danken, bidden en 

gezamenlijk Onze Vader



Collecten

“Uitgangs” Collecte Diaconie
Kerk in nood

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
Predikantsplaatsen

Deze QR code brengt u naar de giften pagina in de webshop
Direct na deze dienst zijn 2 
leden van het nazorgteam 
beschikbaar voor u in de 
kerkzaal  voor een 
luisterend oor en/of een 
gebed.











Zegen

met gezongen Amen (3x)



Gezegende Zondag

In de avonddienst welke begint om 18.00 uur 

gaat voor:

Ds. Joh. Smink

uit 

Zierikzee

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


