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Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 107: 1 en 4

‘Gods goedheid houdt ons gaande’

1. Gods goedheid houdt ons staande
zolang de wereld staat!
Houd dan de lofzang gaande
voor God die leven laat.
Al wie door Hem bevrijd
uit ongastvrije streken,
naar huis wordt heengeleid,
zal van zijn liefde spreken.

4. Laat ons nu voor de Here
zijn goedertierenheid
toezingen en vereren
de God die ons bevrijdt.
Want wie zijn hulp verlangt,
Hem aanroept in gebeden,
verlost Hij uit de angst
en leidt Hij tot de vrede.

Stil gebed
Bemoediging en groet

Zingen: Psalm 107: 17 en 18

vervolg intochtspsalm

17. Maar waar geen gras wou groeien
in ’t hart van steen en zand,
doet Hij fonteinen sproeien,
glimlachend ligt het land.
Hij richt een woonstee aan
voor wie ontbering leden,
daar geeft de aarde graan,
de wereld bloeit van vrede.

18. Hij doet hen goed en zegent
hun aantal ongeteld,
en als hun ’t lot bejegent
met kommer en geweld,
Hij is het die verlaagt
wie hoog zich had verheven,
geweldenaars verjaagt
en ’t volk weer op doet leven.

Verootmoediging en genade verkondiging

Geloofsbelijdenis
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Zingen: Lied 412: 1, 3 en 4

‘Wij loven U o God, belijden U als Heer’

1. Wij loven U, o God, belijden U als Heer.
Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer.
U zingen alle hemelen, serafs, machten, tronen,
onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen:
Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen,
wiens grootheid aarde en hemel heerlijk openbaren!
3. U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon!
Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon.
Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven,
ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven.
U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde;
U looft wat loven kan, in hemel en op aarde!
4. U, Christus, onze Heer, bekleed met majesteit,
des Vaders enige Zoon, zij lof in eeuwigheid!
De mensheid lag in schuld en vloek voor God verloren:
Gij hebt, de mens tot heil, de schoot der maagd verkoren.
Gij hebt aan ’t kruis voor ons de dood zijn macht ontnomen
en ons de weg gebaand om tot Gods rijk te komen.

Dienst van het Woord
Gebed bij de opening van het Woord

Samen zingen met Solid Kids

‘Diep, diep, diep als de zee’

Diep, diep, diep als de zee.
Hoog, hoog, hoog als de lucht.
Wijd, wijd, wijd als het water blauw,
is Jezus' liefde voor jou en mi.j

't Is net zo diep, diep, diep als de zee.
Hoog, hoog, hoog als de lucht.
Wijd, wijd, wijd als het water blauw,
is Jezus' liefde voor jou.

't Is net zo diep, diep, diep als de zee
Hoog, hoog, hoog als de lucht
Wijd, wijd, wijd als het water blauw
Is Jezus' liefde voor jou.

Deep, deep, deep as the sea
High, high, high as the sky
Wide, wide, wide as the water blue
Is Jesus' love for you and me.
It is as deep, deep, deep as the sea
High, high, high as the sky
Wide, wide, wide as the water blue
Is Jesus' love for you.
Is Jesus' love for you.

Diep, diep, diep als de zee
Hoog, hoog, hoog als de lucht
Wijd, wijd, wijd als het water blauw
Is Jezus' liefde voor jou en mij.
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Schriftlezing: Daniël 6: 1 - 28
1 Darius de Mediër verkreeg het koningschap; hij was toen tweeënzestig jaar. 2 Darius ging ertoe
over honderdtwintig satrapen over het gehele koninkrijk aan te stellen. 3 Boven hen stelde hij
drie rijksbestuurders aan, van wie Daniël er een was; aan hen moesten de satrapen rekenschap
afleggen, opdat de koning geen schade zou lijden. 4 Daniël nu onderscheidde zich van de
rijksbestuurders en satrapen door zijn buitengewone begaafdheid. De koning overwoog zelfs
hem over het hele koninkrijk aan te stellen. 5 Daarom probeerden de rijksbestuurders en
satrapen in Daniëls bewind iets te vinden waarvoor ze hem zouden kunnen aanklagen, maar zij
konden geen grond voor een aanklacht vinden of hem op een misstap betrappen, want hij was
betrouwbaar en hij had nooit zijn plicht verzuimd of een misstap begaan. 6 Toen zeiden die
mannen: ‘Met geen mogelijkheid zullen wij deze Daniël kunnen aanklagen, tenzij we iets zoeken
dat verband houdt met de wet van zijn God.’ 7 Daarop richtten de rijksbestuurders en satrapen
zich tot de koning met een dringend verzoek: ‘Koning Darius, leef in eeuwigheid! 8 Alle
rijksbestuurders van het koninkrijk, stadhouders en satrapen, raadsheren en gouverneurs, zijn
van mening dat er een koninklijk besluit moet worden uitgevaardigd waarin wordt vastgelegd
dat eenieder die de komende dertig dagen een verzoek tot een god of een mens richt in plaats
van tot u, majesteit, in de leeuwenkuil zal worden geworpen. 9 Welnu, majesteit, vaardig dat
verbod uit en stel het op schrift, zodat het niet veranderd kan worden, zoals geen enkele wet
van de Meden en de Perzen kan worden herroepen.’ 10 Hierop stelde koning Darius het verbod
op schrift. 11 Toen Daniël hoorde van het besluit dat op schrift gesteld was, ging hij naar zijn
huis. In zijn bovenvertrek had hij in de richting van Jeruzalem open vensters. Daar knielde hij
neer, bad tot zijn God en prees Hem, precies zoals driemaal per dag zijn gewoonte was. 12 Maar
toen drongen de mannen zijn huis binnen en troffen Daniël aan terwijl hij zich smekend tot zijn
God richtte. 13 Ze gingen onmiddellijk naar de koning en wezen hem op het koninklijk besluit:
‘Hebt u geen verbod op schrift laten stellen dat ieder mens die de komende dertig dagen een
verzoek tot een god of een mens richt in plaats van tot u, majesteit, in de leeuwenkuil zal worden
geworpen?’ De koning antwoordde: ‘Die verordening ligt even vast als elke wet van de Meden
en de Perzen, ze kan niet worden herroepen.’ 14 Toen zeiden ze tegen de koning: ‘Daniël, een
van de Judese ballingen, slaat geen acht op u, majesteit, noch op het besluit dat u op schrift hebt
laten stellen; driemaal daags verricht hij zijn gebed.’ 15 Toen de koning deze beschuldiging
hoorde raakte hij zeer ontstemd, en hij zon op middelen om Daniël te redden. Tot
zonsondergang deed hij alles wat in zijn macht lag om Daniëls leven te sparen. 16 Maar de
mannen drongen bij de koning aan en zeiden: ‘Bedenk, majesteit, dat geen verbod of besluit dat
de koning heeft uitgevaardigd veranderd kan worden; het is een wet van de Meden en de
Perzen.’ 17 Hierop gaf de koning bevel Daniël te halen en hem in de leeuwenkuil te werpen. De
koning zei tegen Daniël: ‘Uw God, die u zo vasthoudend dient, zal u redden!’ 18 Er werd een
steen gebracht waarmee de opening van de kuil werd afgedekt, en de koning verzegelde die
met zijn zegelring en met de zegelring van zijn machthebbers, om te verhinderen dat iemand
iets aan Daniëls omstandigheden zou veranderen. 19 Daarna keerde de koning terug naar zijn
paleis en bracht de nacht door zonder iets te eten; hij kon de slaap niet vatten, maar liet niets
ter afleiding brengen. 20 Vroeg in de ochtend, toen het licht begon te worden, stond de koning
op en haastte zich naar de leeuwenkuil. 21 Zodra hij in de buurt van de kuil kwam, riep hij Daniël
met bedroefde stem toe: ‘Daniël, dienaar van de levende God, heeft uw God, die u zo
vasthoudend dient, u van de leeuwen kunnen redden?’ 22 En Daniël zei tegen de koning:
‘Majesteit, leef in eeuwigheid! 23 Mijn God heeft zijn engel gezonden en de leeuwenmuilen
gesloten. Ze hebben mij geen kwaad gedaan, omdat Hij mij onschuldig acht; maar ook u,
majesteit, heb ik niets misdaan.’ 24 De koning was bijzonder verheugd en hij beval Daniël uit de
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kuil te halen. Daniël werd uit de kuil getrokken, en hij bleek ongedeerd te zijn, want hij had op
zijn God vertrouwd. 25Toen gaf de koning bevel de mannen te brengen die Daniël hadden
beschuldigd, en hij liet hen samen met hun kinderen en hun vrouwen in de leeuwenkuil werpen.
Ze hadden de bodem van de kuil nog niet geraakt of de leeuwen stortten zich op hen en
vermorzelden al hun botten. 26 Daarop schreef koning Darius aan alle volken en naties, welke
taal zij ook spraken en waar ter wereld zij ook woonden: ‘Moge uw voorspoed groot zijn! 27
Hierbij beveel ik iedereen in het machtsgebied van mijn koninkrijk diep ontzag te tonen voor de
God van Daniël. Want Hij is de levende God, die bestaat in eeuwigheid. Zijn koningschap gaat
nooit te gronde en zijn heerschappij is zonder einde. 28 Hij redt en bevrijdt, geeft tekenen en
doet wonderen in de hemel en op aarde; Hij heeft Daniël uit de klauwen van de leeuwen gered.’

Sela

‘Toekomst vol van hoop’

1. In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.

Refrein:
U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

2. Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.

3. U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.
Refrein:
4. U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.
Refrein: 2x

Verkondiging

Zingen: Lied 939: 1, 2 en 3

‘Op U alleen, mijn licht, mijn kracht’

1. Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht
leidt mij uw hand. U blijft nabij.
Uw vrede diep, uw liefde groot
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.

2. U werd een mens, U daalde neer
in onze pijn en schuld en strijd.
U droeg de last, verrezen Heer
die ons van elke vloek bevrijdt:
U sloeg de zonden aan het kruis
en brengt ons bij de Vader thuis;
want door uw bloed, uw levenskracht
komen wij vrij voor God te staan.
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3. Van eerste kreet tot laatste zucht
leef ik in U, en U in mij.
Geen boze macht, geen kwaad gerucht,
niets is er dat mij van U scheidt.

Want U regeert, U overwint,
U neemt mij aan. Ik ben Gods kind.
Totdat U komt, mij roept voorgoed,
bent U het doel van mijn bestaan.

Dankgebed

Slotlied: Liedbundel 70: 1 en 2

‘Groot is Uw trouw o Heer’

1. Groot is Uw trouw, o Heer, mijn God en
Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde
die Gij steeds waart,
dat bewijst Gij ook nu.
Groot is Uw trouw, o Heer,
groot is Uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is Uw trouw, o Heer,
aan mij betoond

2. Gij geeft ons vrede, vergeving van
zonden,
en Uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Groot is Uw trouw, o Heer,
groot is Uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is Uw trouw, o Heer,
aan mij betoond

Heenzending en zegen

Repsons

‘Amen, amen, amen’

Collecte bij de uitgang
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