
Orgelspel 

 
Welkom en mededelingen 
 
 
Zingen: Op Toonhoogte 258: Give me oil in my lamp 

Give me oil in my lamp, keep me burning. 
 Give me oil in my lamp, I pray. 
 Give me oil in my lamp, keep me burning, 
 keep me burning 'till the break of day. 
 
Refrein: 
 Sing hosanna, 
 sing hosanna, 
 sing hosanna to the King of Kings.|| 
 Sing hosanna, 
 sing hosanna, 
 sing hosanna to the King! 
  
 Give me joy in my heart, keep me praising 
 Give me joy in my heart, I pray 
 Give me joy in my heart, keep me praising 
 keep me praising 'till the break of day. 
  
Refrein 
 
 Give me peace in my heart, keep me resting 
 Give me peace in my heart, I pray. 
 Give me peace in my heart, keep me resting 
 keep me resting 'till the break of day. 
  
Refrein  
 
 Give me love in my heart, keep me serving 
 Give me love in my heart, I pray 
 Give me love in my heart, keep me serving 
 keep me serving 'till the break of day. 
  
Refrein 
 
Votum en Groet 

Zingen: Youth for Christ 87: Ik was hongerig 

 Ik was hongerig en jij gaf Mij te eten 
 Toen Ik dorst had bood je Mij je beker aan 
  
 
 



Refrein: 
 En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van Mijn broeders 
 Zegt Jezus Dat heb jij aan Mij gedaan 
  
 Toen Ik koud was gaf je Mij je eigen kleren 
 Ik was een vreemdeling jij liet Mij binnengaan 
  
Refrein 
En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van Mijn broeders 
 Zegt Jezus Dat heb jij aan Mij gedaan 
 
 Toen Ik ziek was ben jij mij komen helpen 
 Ik was gevangen jij ging niet bij Mij vandaan 
  
Refrein 
En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van Mijn broeders 
 Zegt Jezus Dat heb jij aan Mij gedaan 
 Zegt Jezus Dat heb jij aan Mij gedaan 
 
Gebed 

Christy zingt: Op Toonhoogte 184: Hoe kan ik verder leven 

Gezongen geloofsbelijdenis door Christy: Opwekking 347: Ik geloof in God de Vader 

Schriftlezing: Daniel 3: 1-30 

1 Op 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.  
2 Vervolgens 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. 
3 De satrapen, stadhouders, gouverneurs, staatsraden, 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.  
4 Een heraut riep met luide stem: 'Volken en naties, welke taal u ook spreekt, luister naar dit bevel. 
5 Zodra 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.  
6 Wie niet neerknielt en buigt, zal onmiddellijk in een brandende oven worden gegooid.' 
7 En 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.  
8 Enkele Chaldeeën namen de gelegenheid te baat en traden naar voren om de Judeeërs te 
beschuldigen. 
9 Ze zeiden tegen koning Nebukadnessar: 'Majesteit, leef in eeuwigheid!  
10 U 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, 
11 en dat ieder die weigert in een brandende oven moet worden gegooid.  
12 Er 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. Ze vereren uw 
goden niet en buigen niet voor het gouden beeld dat u hebt opgericht.' 



13 Nebukadnessar barstte in woede uit en beval Sadrach, Mesach en Abednego bij hem te brengen. 
Toen de mannen voor de koning waren geleid,  
14 voer 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? 
15 Luister 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?' 
16 Sadrach, Mesach en Abednego zeiden hierop tegen de koning: 'Wij vinden het niet nodig, 
Nebukadnessar, uw vraag te beantwoorden,  
17 want als de God die wij vereren ons uit een brandende oven en uit uw handen kan redden, zal hij 
ons redden. 
18 Maar 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.'  
19 Nebukadnessar werd razend, en met een van woede vertrokken gezicht keek hij Sadrach, Mesach 
en Abednego aan. Hij gaf opdracht de oven zevenmaal heter op te stoken dan men gewoonlijk deed. 
20 En hij beval enkele van de sterkste mannen uit zijn leger om Sadrach, Mesach en Abednego te 
knevelen en in de brandende oven te gooien.  
21 De mannen werden gekneveld en met kleren en al, met jassen, broeken en mutsen, in de 
brandende oven gegooid. 
22 Omdat het bevel van de koning strikt was opgevolgd en de oven uitzonderlijk heet was gestookt, 
werden de mannen die Sadrach, Mesach en Abednego naar boven brachten door de uitslaande 
vlammen gedood.  
23 De drie, Sadrach, Mesach en Abednego, vielen gekneveld in de laaiende oven. 
24 Toen sloeg de schrik koning Nebukadnessar om het hart. Hij stond haastig op en zei tegen zijn 
raadsheren: 'Wij hebben toch drie geknevelde mannen in het vuur gegooid?' Zij antwoordden: 
'Zeker, majesteit.'  
25 Hij vervolgde: 'Maar ik zie vier mannen vrij rondlopen in het vuur. Ze zijn ongedeerd en de vierde 
lijkt op een godenzoon!' 
26 Nebukadnessar liep naar de deur van de brandende oven en riep: 'Sadrach, Mesach en Abednego, 
dienaren van de hoogste God, kom naar buiten, kom hier!' Toen kwamen Sadrach, Mesach en 
Abednego uit de vlammen naar buiten. 
27 De satrapen, stadhouders, gouverneurs en raadsheren van de koning drongen naar voren. Ze 
bekeken de mannen en zagen dat het vuur geen vat had gekregen op hun lichaam. Geen haar op hun 
hoofd was verschroeid, hun jassen waren nog heel, er hing zelfs geen brandlucht om hen heen. 
28 Nebukadnessar nam het woord. Hij zei: 'Geprezen zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego, 
die zijn engel heeft gezonden en zijn dienaren gered. Zij hebben zich op hem verlaten, zij hebben het 
bevel van de koning genegeerd en hun lichaam prijsgegeven, omdat zij voor geen andere dan hun 
eigen God willen neerknielen of buigen. 
29 Daarom vaardig ik het bevel uit dat eenieder, van welk volk, welke natie of taal ook, die zich 
oneerbiedig uitlaat over de God van Sadrach, Mesach en Abednego, in stukken wordt gehakt en dat 
zijn huis in puin wordt gelegd, want er is geen god die kan redden als deze.'  
30 Vervolgens gaf de koning Sadrach, Mesach en Abednego een hogere positie in de provincie Babel. 
 

Zingen: Opwekking 214: Ik wandel in het licht met Jezus 

Ik wandel in het licht met Jezus. 
 Het donk're dal ligt achter mij 
 en 't weet mij in zijn trouw geborgen; 
 welk een liefdevolle vriend is Hij. 



  
Refrein 
 Ik wandel in het licht met Jezus, 
 en 'k luister naar zijn dierb're stem 
 en niets kan m'ooit van Jezus scheiden, 
 sinds ik wandel in het licht met Hem. 
  
 Ik wandel in het licht met Jezus, 
 geen duist're wolk bedekt de zon 
 en 'k kan niet anders, 'k moet Hem prijzen, 
 die de zonde in mij overwon. 
Refrein 
 
 Ik wandel in het licht met Jezus, 
 mijn ziel is Hem gans toegewijd. 
 Met Hem verrezen tot nieuw leven, 
 volg 'k mijn Heiland tot in eeuwigheid. 
  
Refrein 
 
Ik wandel in het licht met Jezus, 
 o mocht ik zelf een lichtje zijn, 
 dat straalt temidden van de wereld, 
 die gebukt gaat onder zorg en pijn. 
 
Verkondiging 

Zingen: Op Toonhoogte 151: Ik bouw op U 

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser. 
 Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. 
 Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. 
 Ik bouw op U en ga in uwen Naam. 
  
 Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend. 
 En telkens meer moet ik uw kracht verstaan.  
 Toch rijst in mij een lied van overwinning. 
 Ik bouw op U en ga in uwen Naam. 
  
 Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser. 
 Gij voert die strijd, de huld'is U gewijd. 
 In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan 
 in rust met U die mij hebt voortgeleid. 
 
Christy zingt: 

- Op Toonhoogte 187: Dwars door het vuur 

- Op Toonhoogte 233: Machtig Heer, grote Verlosser 

 
Dankgebed en voorbede 



 
Collecten: 

- Compassion 

- Kerkrentmeesters 

- Plaatselijk Jeugdwerk 

(Tijdens de collecten zingt Christy: Raise me up) 

Zingen: Opwekking 404: Wij gaan op weg met brandend hart 

Wij gaan op weg met brandend hart, 
 met een gebed bij elke stap; 
 het lied van hoop klinkt door de landen, 
 zingend van de nieuwe dag. 
  
 Tweeduizend jaar, en dag en nacht, 
 brandt deze vlam, verlicht ons land; 
 mensen wachten, harten smachten, 
 naar een liefde die verwarmt. 
  
Refrein: 
 Laat de vlam weer branden als een helder baken, 
 als heraut van 't morgenuur. 
 Laat het lied weer sprank'len, 
 laat de liefde branden als een vuur. 
  
 De liefde roept, de waarheid spreekt, 
 dat is de kracht waarmee wij gaan, 
 om hen die vallen, hen die wank'len, 
 op te vangen in uw Naam. 
  
Refrein (2x) 
 

Zegen 

Zingen: Evangelische liedbundel 270: Ga nu heen in vrede 

Ga nu heen in vrede, 
 ga en maak het waar, 
 wat wij hier beleden 
 samen met elkaar 
 aan uw daag'lijks leven, 
 uw gezin, uw werk. 
 Wilt u daaraan geven, 
 daar bent u Gods kerk. 
 Ga nu heen in vrede, 
 ga en maak het waar 
  
 



 Ga nu heen in vrede, 
 ga en maak het waar, 
 wat wij hier beleden 
 samen met elkaar. 
 Neem van hieruit vrede, 
 vrede mee naar huis, 
 dan is vanaf heden 
 Christus bij u thuis. 
 Ga nu heen in vrede, 
 ga en maak het waar. 
 
 
De volgende jeugddienst zal plaatsvinden op 17 november 2013. Tijdens deze dienst zal dhr. Joh. Bos 
uit Ridderkerk voorgaan.  Tot ziens! 
 


