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Welkom en mededelingen



Stil gebed

De gemeente gaat (indien mogelijk) staan



LBps.122 vers 1

Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,

toen men mij zeide: 'Gord u aan

om naar des Heren huis te gaan!

Kom ga met ons en doe als wij!'

Jeruzalem, dat ik bemin,

wij treden uwe poorten in,

u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!

Jeruzalem, van ver aanschouwd,

wel saamgevoegd en welgebouwd,

o schone stede, die wij groeten.



Votum en groet

Hierna gaat de gemeente weer zitten



LBgz.126 vers 1

Verwacht de komst des Heren,

o mens, bereid u voor:

reeds breekt in deze wereld

het licht des hemels door.

Nu komt de Vorst op aard,

die God zijn volk zou geven;

ons heil, ons eigen leven

vraagt toegang tot ons hart.



LBgz.126 vers 2

Bereid dan voor zijn voeten

de weg die Hij zal gaan;

wilt gij uw Heer ontmoeten,

zo maak voor Hem ruim baan.

Hij komt, - bekeer u nu,

verhoog de dalen, effen

de hoogten die zich heffen

tussen uw Heer en u.



LBgz.126 vers 3

Een hart dat wacht in ootmoed

is lieflijk voor de Heer,

maar op een hart vol hoogmoed

ziet Hij in gramschap neer.

Wie vraagt naar zijn gebod

en bidden blijft en waken,

in hem wil woning maken

het heil, de Zoon van God.



Wetslezing



LBps.119 vers 2

Gij hebt ons hart uw orde opgelegd,

opdat wij die met ijver onderhouden.

Ach, ging ik toch de wegen van uw recht,

dan stond ik niet beschaamd, als ik vertrouwde

op wat Gij in uw liefde tot mij zegt,

als ik de schoonheid van uw wet aanschouwde.



LBps.119 vers 3

U dank ik, HEER, in opgetogenheid.

Mijn hart verheugt zich over uw bevelen,

U wil ik, die de allerhoogste zijt,

in alles volgen, niets voor U verhelen.

Verlaat mij niet, ik ben U toegewijd,

verlaat mij niet, laat in uw gunst mij delen.



Gebed



Moment voor de kinderen



Kindernevendienst

De kinderen gaan naar de kindernevendienst



Schriftlezing 

Genesis 41:1-36 (HSV)   

1 En het gebeurde, na verloop van twee volle jaren, 
dat de farao droomde, en zie, hij stond aan de Nijl.

2 En zie, uit de Nijl kwamen zeven koeien op, mooi 
van uiterlijk en vet van vlees, en ze graasden in het 
rietgras. 3 Maar zie, na hen kwamen uit de Nijl zeven 
andere koeien op, lelijk van uiterlijk en mager van 
vlees, en ze gingen bij de andere koeien aan de oever 
van de Nijl staan. 4 En de koeien die lelijk van uiterlijk 
en mager van vlees waren, aten de zeven koeien die 
mooi van uiterlijk en vet waren op. Toen werd de farao 
wakker. 5 Daarna sliep hij weer in en droomde voor de 
tweede maal. En zie, zeven aren kwamen op in één 
halm, dik en mooi. 6 En zie, daarna kwamen er zeven



Schriftlezing 

Genesis 41:1-36 (HSV)   

dunne en door de oostenwind verschroeide aren op.

7 De dunne aren verslonden de zeven dikke en volle 
aren. Toen werd de farao wakker, en zie, het was een 
droom! 8 En het gebeurde de volgende morgen dat 
zijn geest verontrust was. Hij stuurde boden en liet al 
de magiërs van Egypte en al zijn wijzen roepen, en de 
farao vertelde hun zijn droom. Er was echter niemand 
die hem aan de farao kon uitleggen. 9 Toen zei het 
hoofd van de schenkers tegen de farao: Vandaag 
moet ik mijn zonden in herinnering brengen.

10De farao was indertijd erg kwaad op zijn dienaren 
en liet mij in hechtenis nemen in het huis van het 
hoofd van de lijfwacht, mij en het hoofd van de



Schriftlezing 

Genesis 41:1-36 (HSV)   

bakkers. 11 In dezelfde nacht hadden wij allebei een 
droom, ik en hij; wij hadden elk onze eigen droom met 
zijn eigen betekenis. 12 En er was daar een 
Hebreeuwse jongen bij ons, een slaaf van het hoofd 
van de lijfwacht. Wij vertelden ze aan hem, en hij 
legde onze dromen aan ons uit; aan ieder gaf hij uitleg 
overeenkomstig zijn droom. 13 En zoals hij ze ons 
uitlegde, zo is het gebeurd: mij heeft de farao in mijn 
ambt hersteld en hem heeft hij opgehangen.

14 Toen stuurde de farao boden en liet Jozef roepen. 
Zij haalden hem snel uit de kerker; men schoor hem, 
verwisselde zijn kleren, en hij kwam bij de farao. 



Schriftlezing 

Genesis 41:1-36 (HSV)   

15 De farao zei tegen Jozef: Ik heb een droom gehad, 
en er is niemand die hem kan uitleggen, maar ik heb 
over u horen zeggen dat u, als u een droom hoort, 
hem kunt uitleggen. 16 Jozef antwoordde de farao: 
Dat is niet aan mij, maar God zal antwoorden wat het 
welzijn van de farao dient. 17 Toen sprak de farao tot 
Jozef: Zie, in mijn droom stond ik aan de oever van de 
Nijl. 18 En zie, uit de Nijl kwamen zeven koeien op, 
vet van vlees en mooi van gestalte, en ze graasden in 
het rietgras. 19 Maar zie, na hen kwamen er zeven 
andere koeien op, zwak, zeer lelijk van gestalte en 
mager van vlees. Ik heb in heel het land Egypte nog 
nooit zoiets lelijks gezien. 20 Die magere en lelijke



Schriftlezing 

Genesis 41:1-36 (HSV)   

koeien aten die zeven eerste, vette koeien op. 21 Die 
kwamen in hun buik, maar het was niet te merken dat 
ze in hun buik waren gekomen, want hun uiterlijk was 
even lelijk als in het begin. Toen werd ik wakker. 22 
Vervolgens zag ik in mijn droom, en zie, zeven aren 
kwamen op in één halm, vol en mooi. 23 En zie, 
daarna kwamen er zeven dorre, dunne, door de 
oostenwind verschroeide aren op. 24 En de zeven 
dunne aren verslonden die zeven mooie aren. Dit heb 
ik ook tegen de magiërs gezegd, maar er was 
niemand die mij de betekenis kon vertellen. 25 Toen 
zei Jozef tegen de farao: De dromen van de farao zijn 
één. God heeft de farao bekendgemaakt wat Hij gaat



Schriftlezing 

Genesis 41:1-36 (HSV)   

doen. 26 Die zeven mooie koeien betekenen zeven 
jaren, die zeven mooie aren betekenen ook zeven 
jaren; de dromen zijn één. 27 Die zeven magere en 
lelijke koeien, die na hen opkwamen, zijn zeven jaren; 
die zeven lege, door de oostenwind verschroeide aren 
zullen zeven jaren van honger zijn. 28 Dit is het woord 
dat ik zojuist tot de farao gesproken heb: God heeft 
aan de farao laten zien wat Hij gaat doen. 29 Zie, de 
komende zeven jaren zal er in heel het land Egypte 
een grote overvloed zijn. 30 Maar daarna zullen er 
zeven jaren van hongersnood aanbreken; dan zal al 
die overvloed in het land Egypte vergeten zijn, en de 
honger zal het land verwoesten. 31 Ook zal er niets



Schriftlezing 

Genesis 41:1-36 (HSV)   

meer van de overvloed te merken zijn in het land, 
vanwege de honger die daarna zal komen, want die 
zal zeer zwaar zijn. 32 Dat de farao deze droom twee 
keer gekregen heeft, is omdat de zaak bij God 
vaststaat en God Zich haast om die uit te voeren. 33 
Nu dan, laat de farao naar een verstandige en wijze 
man uitzien en die over het land Egypte aanstellen. 34 
Laat de farao het volgende doen: Laat hij opzichters 
over het land aanstellen en tijdens de zeven jaren van 
overvloed het vijfde deel van de opbrengst van het 
land Egypte opeisen. 35 Laten zij alle voedsel van 
deze komende goede jaren bijeenbrengen en op last 
van de farao het koren opslaan, als voedsel in de



Schriftlezing 

Genesis 41:1-36 (HSV)   

steden, en dat bewaren. 36 Dan zal dat voedsel als 
voorraad dienen voor het land in de zeven jaren van 
honger die in het land Egypte zullen komen, zodat het 
land niet van honger omkomt.



Schriftlezing 

Daniël 2: 1-23 (HSV)   

1 In het tweede regeringsjaar van Nebukadnezar had 
Nebukadnezar dromen. Daardoor werd zijn geest 
verontrust en was het met zijn slaap gedaan. 2 Toen 
zei de koning dat men de magiërs, de bezweerders, 
de tovenaars en de Chaldeeën moest roepen om de 
koning zijn dromen bekend te maken. Zij nu kwamen 
en gingen vóór de koning staan. 3 De koning zei 
tegen hen: Ik heb een droom gehad, en mijn geest is 
zo verontrust dat ik die droom wil weten. 4 Toen 
spraken de Chaldeeën tot de koning, in het Aramees: 
O koning, leef in eeuwigheid! Vertel uw dienaren de 
droom, dan zullen wij de uitleg ervan te kennen 
geven. 5 De koning antwoordde en zei tegen de



Schriftlezing 

Daniël 2: 1-23 (HSV)   

Chaldeeën: De zaak staat wat mij betreft vast. Als u 
mij de droom en de uitleg ervan niet laat weten, zult u 
in stukken worden gehouwen, en zullen uw huizen tot 
een mesthoop worden gemaakt. 6 Maar als u de 
droom en de uitleg ervan wel te kennen geeft, zult u 
geschenken, een beloning en bijzondere eer van mij 
ontvangen. Daarom, geef mij de droom en de uitleg 
ervan te kennen. 7 Zij antwoordden voor de tweede 
keer en zeiden: Laat de koning aan zijn dienaren de 
droom vertellen, dan geven wij de uitleg ervan te 
kennen. 8 De koning antwoordde en zei: Ik weet zeker 
dat u tijd probeert te winnen, omdat u ziet dat de zaak 
wat mij betreft vaststaat. 9 Als u mij de droom niet laat



Schriftlezing 

Daniël 2: 1-23 (HSV)   

weten, dan is er voor u maar één vonnis! U hebt met 
elkaar afgesproken om een leugenachtig en 
bedrieglijk woord tegen mij te zeggen, totdat de tijd 
zou veranderen. Daarom, vertel mij de droom, dan 
weet ik dat u mij ook de uitleg ervan te kennen kunt 
geven. 10 De Chaldeeën antwoordden in de 
tegenwoordigheid van de koning en zeiden: Er is geen 
mens op de aardbodem die de zaak van de koning te 
kennen zou kunnen geven. Daarom is er ook geen 
koning, hoe groot of machtig ook, die een zaak als 
deze gevraagd heeft van welke magiër, bezweerder of 
Chaldeeër dan ook. 11 Want de zaak waar de koning 
om vraagt, is te moeilijk. Er is niemand anders die het



Schriftlezing 

Daniël 2: 1-23 (HSV)   

in de tegenwoordigheid van de koning te kennen kan 
geven dan de goden, die hun verblijf niet bij de 
schepselen hebben. 12 Hierdoor werd de koning 
woedend en zeer verbolgen, en hij beval dat men al 
de wijzen in Babel om moest brengen. 13 De wet ging 
dan uit dat de wijzen ter dood gebracht moesten 
worden. En men zocht ook Daniël en zijn vrienden om 
ter dood gebracht te worden. 14 Toen wendde Daniël 
zich met raad en verstandige woorden tot Arioch, het 
hoofd van de lijfwacht van de koning, die was 
uitgetrokken om de wijzen van Babel ter dood te 
brengen. 15 Hij nam het woord en zei tegen Arioch, de 
bevelhebber van de koning: Waarom is dit bevel van



Schriftlezing 

Daniël 2: 1-23 (HSV)   

de koning zo overhaast uitgegaan? Toen liet Arioch
Daniël de zaak weten. 16 Toen trad Daniël binnen en 
verzocht de koning of hij hem een bepaalde tijd wilde 
gunnen om aan de koning de uitleg te kennen te 
geven. 17 Daarop vertrok Daniël naar zijn huis en liet 
hij de zaak aan zijn vrienden Hananja, Misaël en 
Azarja weten, 18 opdat zij het aangezicht van de God 
van de hemel zouden zoeken om barmhartigheid te 
verkrijgen met betrekking tot deze verborgenheid, 
zodat men Daniël en zijn vrienden niet met de rest van 
de wijzen van Babel zou doen omkomen. 19 Toen 
werd aan Daniël in een nachtvisioen de verborgenheid 
geopenbaard. Daarop loofde Daniël de God van de



Schriftlezing 

Daniël 2: 1-23 (HSV)   

hemel. 20 Daniël nam het woord en zei: De Naam van 
God zij geloofd van eeuwigheid tot in eeuwigheid, 
want van Hem is de wijsheid en de kracht. 21 Hij 
verandert de tijden en tijdstippen, Hij zet koningen af 
en stelt koningen aan, Hij geeft de wijsheid aan 
wijzen, de kennis aan wie verstand hebben. 22 Hij 
openbaart diepe en verborgen dingen, Hij weet wat in 
het duister is, want het licht woont bij Hem. 23 U, God 
van mijn vaderen, dank en prijs ik, omdat U mij 
wijsheid en kracht hebt gegeven, en mij nu hebt laten 
weten wat wij van U hebben verzocht, want U hebt 
ons de zaak van de koning laten weten.



















Verkondiging



LBps.84 vers 3

Welzalig die uit uw kracht leeft,

die naar uw tempel zich begeeft,

zijn hart wijst hem de rechte wegen.

Zij trekken op van overal

en, gaat het door het dorre dal,

dan valt op hen een milde regen.

Ja, in het hart van de woestijn

ontspringt een heldere fontein.



LBps.84 vers 4

Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort.

Hun lied weerklinkt van oord tot oord,

tot zij Jeruzalem betreden,

waar alle pelgrims binnengaan

om voor Gods aangezicht te staan.

Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden.

Verhoor mij, God van Israël,

die alles leidt naar uw bestel.



Kindernevendienst

De kinderen komen terug in de dienst



Voorbeden en dankzeggingen



Collecten

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

Collecte kerk
Kinderkerstfeest

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

Collecte Diaconie
Leger des Heils

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



LBgz.456 Zegen ons, Algoede

1 Zegen ons, Algoede,

neem ons in uw hoede

en verhef uw aangezicht

over ons en geef ons licht.

2 Stort, op onze bede,

in ons hart uw vrede,

en vervul ons met de kracht

van uw Geest bij dag en nacht.



LBgz.456 Zegen ons, Algoede

3 Amen, amen, amen!

Dat wij niet beschamen

Jezus Christus onze Heer,

amen, God, uw naam ter eer!



Zegen

met 3x 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 welke begint om 17:00 uur 

gaat voor:

Ds. N. de Boo uit Zeist

Onze diensten zijn te volgen via kerknumansdorp.nl
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