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We hopen dat u zich ook in deze tijd 

van harte welkom voelt in onze kerk.

Samen houden we ons aan de volgende regels:

* Bescherm elkaars gezondheid

* Houd 1,5 meter afstand van andere huishoudens

* Volg aanwijzingen van coördinatoren en koster

* Draag een mondkapje bij verplaatsing

* Geen ontmoeting en koffie/thee drinken 

na afloop bij verplaatsingen



Welkom en mededelingen



Stil gebed



Psalm 24: 4

4 Gij poorten, heft uw hoofd omhoog,

aloude deur, maak wijd uw boog,

laat uw verheven koning binnen.

Wie is die vorst zo groot in eer,

die sterke held? Het is de Heer,

die alle macht kan overwinnen.



Votum en groet



Psalm 96: 7

7 Zo zal zijn koninkrijk beginnen.

De Rechter rijdt de wereld binnen,

Hij richt de aarde naar zijn recht,

het pleit der volken wordt beslecht.

Zijn trouw en waarheid overwinnen.



Wetslezing



Gezang 116: 1, 5 en 6

1 Daar komt een schip, geladen

tot aan het hoogste boord,

draagt Gods Zoon vol genade,

des Vaders eeuwig woord.



Gezang 116: 1, 5 en 6

5 En wie in groot verblijden

dit kindje kussen wil,

moet vooraf met Hem lijden

zijn kruis, om zijnentwil,

6 en daarna met Hem sterven,

om met Hem op te staan

en 't leven te verwerven,

gelijk Hij heeft gedaan.



Gebed om verlichting 
met de Heilige Geest



Kindernevendienst

De kinderen gaan naar de kindernevendienst



Schriftlezing Daniël 3: 1-18 (NBV)   

1Op een dag gaf koning Nebukadnessar
opdracht een gouden beeld te maken, zestig el 
hoog en zes el breed, en hij liet het opstellen in 
de provincie Babel, in de vlakte van Dura.
2Vervolgens ontbood hij de satrapen, 
stadhouders, gouverneurs, staatsraden, 
schatbewaarders, rechters, magistraten en alle 
bestuurders van de provincies; ze moesten de 
inwijding bijwonen van het beeld dat koning 
Nebukadnessar had opgericht. 3De satrapen, 
stadhouders, gouverneurs, staatsraden



Schriftlezing Daniël 3: 1-18 (NBV)   

schatbewaarders, rechters, magistraten en alle 
bestuurders van de provincies kwamen bijeen 
om het beeld dat koning Nebukadnessar had 
opgericht in te wijden. Ze stelden zich op voor 
het door Nebukadnessar opgerichte 
beeld. 4Een heraut riep met luide stem: ‘Volken 
en naties, welke taal u ook spreekt, luister naar 
dit bevel. 5Zodra u de muziek hoort van hoorn, 
panfluit, lier, luit, citer, dubbelfluit en andere 
instrumenten, valt u op uw knieën neer en buigt 
u in aanbidding voor het gouden beeld dat 
koning Nebukadnessar heeft opgericht.



Schriftlezing Daniël 3: 1-18 (NBV)   

6Wie niet neerknielt en buigt, zal onmiddellijk in 
een brandende oven worden gegooid.’ 7En dus 
knielden alle volken en naties, welke taal zij 
ook spraken, zodra ze de muziek van hoorn, 
panfluit, lier, luit, citer en andere instrumenten 
hoorden, en bogen zij in aanbidding voor het 
gouden beeld dat koning Nebukadnessar had 
opgericht. 8Enkele Chaldeeën namen de 
gelegenheid te baat en traden naar voren om 
de Judeeërs te beschuldigen. 9Ze zeiden tegen 
koning Nebukadnessar: ‘Majesteit, leef in 
eeuwigheid!



Schriftlezing Daniël 3: 1-18 (NBV)   

10U hebt bevolen dat iedereen die de muziek 
van hoorn, panfluit, lier, luit, citer, dubbelfluit en 
andere instrumenten hoort, op zijn knieën moet 
neervallen en het gouden beeld moet 
aanbidden, 11en dat ieder die weigert in een 
brandende oven moet worden gegooid. 12Er 
zijn enkele Judese mannen aan wie u het 
bestuur over de provincie Babel hebt 
opgedragen, Sadrach, Mesach en Abednego. 
Deze mannen storen zich niet aan uw bevel, 
majesteit.



Schriftlezing Daniël 3: 1-18 (NBV)   

Ze vereren uw goden niet en buigen niet voor 
het gouden beeld dat u hebt opgericht.’
13Nebukadnessar barstte in woede uit en beval 
Sadrach, Mesach en Abednego bij hem te 
brengen. Toen de mannen voor de koning 
waren geleid, 14voer Nebukadnessar uit: ‘Is het 
waar, Sadrach, Mesach en Abednego, dat jullie 
mijn goden niet vereren en niet willen 
neerknielen voor het gouden beeld dat ik heb 
opgericht?



Schriftlezing Daniël 3: 1-18 (NBV)   

15Luister goed, als jullie je bereid tonen om, 
zodra je de muziek van hoorn, panfluit, lier, luit, 
citer, dubbelfluit en andere instrumenten hoort, 
op je knieën te vallen en in aanbidding te 
buigen voor het beeld dat ik gemaakt heb ... 
Maar weigeren jullie te buigen, dan worden 
jullie onmiddellijk in een brandende oven 
gegooid. En welke god zal jullie dan uit mijn 
handen kunnen redden?’ 16Sadrach, Mesach
en Abednego zeiden hierop tegen de koning: 
‘Wij vinden het niet nodig, Nebukadnessar, uw 
vraag te beantwoorden,



Schriftlezing Daniël 3: 1-18 (NBV)   

17want als de God die wij vereren ons uit een 
brandende oven en uit uw handen kan redden, 
zal hij ons redden. 18Maar ook al redt hij ons 
niet, majesteit, weet dan dat wij uw goden niet 
zullen vereren, noch zullen buigen voor het 
gouden beeld dat u hebt opgericht.’



Psalm 123: 1 en 2

1 Tot U, die zetelt in de hemel hoog,

hef ik vol hoop mijn oog.

Zoals een knecht let op zijns heren wenken

of hij zijn gunst wil schenken,

zoals het oog der dienstmaagd vol vertrouwen

rust op de hand der vrouwe,

zo zien wij op tot God, den HEER, tot Hij

ons weer genadig zij.



Psalm 123: 1 en 2

2 Wees ons nabij, wees ons nabij, ons lot

stelt ons voor elk ten spot.

Ons hart walgt van de hoogmoed der gerusten,

de trots der zelfbewusten.

Wij zijn reeds lang verzadigd van verachting

en hebben geen verwachting,

tenzij van U: o HEER, neem weg de smaad,

verlos ons van dit kwaad.



Verkondiging



Hemelhoog 686: 1 en 2

1 Leid mij Heer, o machtig Heiland,

door dit leven aan uw hand.

Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,

wees mijn Gids in ’t barre land.

Gij, mijn sterkte, Gij mijn leider.

vul mij met uw Geest steeds meer.

Vul mij met uw Geest steeds meer.



Hemelhoog 686: 1 en 2

2 Laat mij zijn een Godsgetuige,

sprekend van U meer en meer.

Leid mij steeds door uwe liefde,

groeiend naar uw beeld, o Heer.

Brood des Levens, brood des hemels,

voed mij dat ik groei naar U.

Voed mij dat ik groei naar U.



Kindernevendienst

De kinderen komen weer in de kerk



Bericht van overlijden



Dankgebed en voorbeden



Collecten

CvK-Hervormde Gemeente Numansdorp        
NL54 RABO 0373 7115 65    o.v.v. Collecte CvK 1 of 2

Diaconie-Hervormde Gemeente Numansdorp
NL58 RABO 0347 4008 25   o.v.v. Collecte Diaconie

Collecte 1 CvK
Verwarming Kerk en Voorhof

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

Of geef via de app

Collecte Diaconie
Rudolpstichting

Direct na deze dienst zijn 2 
leden van het nazorgteam 
beschikbaar voor u in de 
kerkzaal  voor een 
luisterend oor en/of een 
gebed

Collecte 2 CvK
Onderhoud Gebouwen



Gezang 118: 1 en 2



Gezang 118: 1 en 2



Gezang 118: 1 en 2



Gezang 118: 1 en 2



Zegen

met gezongen amen

Direct na deze dienst zijn 2 leden van het nazorgteam 
beschikbaar voor u in de kerkzaal  

voor een luisterend oor en/of een gebed



Gezegende Zondag

In de dienst die begint om 17.00 uur 

gaat voor:

Ds. Noordam uit Nieuwendijk

Onze diensten zijn te volgen via kerknumansdorp.nl


