Orde van Dienst zondag 19 juni 2022: ds. A.L. Verduijn
Voorspel orgel
Welkom en mededelingen
Zingen psalm 116: 1, 3, 6, 7

“God heb ik lief, want die getrouwe Heer”

1. God heb ik lief, want die getrouwe HEER
nam, toen ik riep, met toegenegen oren
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen
en levenslang ben ik niet eenzaam meer.

3. Hij is goedgunstig in gerechtigheid,
Hij wil zich altijd over ons ontfermen.
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige beschermen.
Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd.

6. Hoe zal ik naar geloften, toen gedaan,
nu danken voor de redding van mijn leven?
Ik heb de kelk van ’s HEREN heil geheven
en noem voor heel het volk zijn grote naam.

7. De dood van een die Hem is toegewijd
staat God te duur. O Heer, mijns levens hoeder,
uw dienstknecht ben ik, dienstmaagd was mijn moeder.

Uw eigen ben ik, Gij hebt mij bevrijd!

Stil gebed
Bemoediging en groet
Zingen psalm 146c: 1, 3

“Alles wat adem heeft love de Here”

1. Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Isrels God!
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft,
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja, Halleluja.

3. Welgelukzalig is ieder te noemen,
die Jakobs God als helper heeft!
Wat zou hem schade, wie zou hem verdoemen,
die dag aan dag met Christus leeft.
Wie met de Heer te rade gaat,
die staat Hij bij met raad en daad.
Halleluja, Halleluja.

Verootmoediging en genadeverkondiging
Leefregels
Zingen met You Tube Opwekking 623

“Laat het huis gevuld zijn”

Laat het huis gevuld zijn met wierook van aanbidding
Laat het huis gevuld zijn met de wolk van mijn geest
Laat het huis gevuld zijn met het brood van eeuwig leven
Laat het huis gevuld zijn met mijn geur
Want ik wil komen met mijn geest
En doorwaaien heel het huis
Ik wil het maken tot een tempel
Waar ik woon
Laat mijn leven in je zijn
Ik maak je heilig, puur en rein
Ik laat het levend water stromen door je heen
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Laat het huis gekleed zijn met kleden van fijn linnen
Laat het huis gekleed zijn met gerechtigheid en trouw
Laat het huis gekleurd zijn door het bloed van Uw Zoon Jezus
Laat het huis gereinigd zijn en schoon
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Want U wilt komen met Uw geest
En doorwaaien heel het huis
U wilt het maken tot een tempel
Waar U woont
Laat Uw leven in ons zijn
maak ons heilig, puur en rein
laat het levend water stromen door ons heen
Heer wij roepen tot U
Kom opnieuw met Uw vuur
Wij verlangen naar echtheid
En leg het diep in ons hart
Heer wees welkom met Uw geest
En doorwaaien heel het huis
wil het maken tot een tempel
Waar U woont
Laat Uw leven in ons zijn
maak ons heilig, puur en rein
laat het levend water stromen door ons heen
Dienst van het Woord
Gebed bij de opening van het Woord
Lied met Solid Kids

“Ja is ja, nee is nee”

Schriftlezing Daniel 5: 1-7 17-30
1 Op zekere dag richtte koning Belsassar voor zijn duizend machthebbers een groot feestmaal aan, en
in gezelschap van deze machthebbers dronk hij wijn. 2 Beneveld door de wijn gaf Belsassar opdracht
de gouden en zilveren bekers tevoorschijn te halen die zijn vader Nebukadnessar uit de tempel van
Jeruzalem had meegenomen, opdat de koning en zijn machthebbers, zijn hoofdvrouwen en
bijvrouwen daaruit konden drinken. 3 Men haalde de gouden bekers die uit de tempel van Jeruzalem,
het huis van God, waren meegenomen en de koning en zijn machthebbers, zijn hoofdvrouwen en
bijvrouwen dronken eruit. 4 Ze dronken wijn en prezen hun goden van goud en zilver, van brons,
ijzer, hout en steen. 5 Terwijl ze dat deden verschenen er vingers van een mensenhand die iets op het
pleisterwerk van de wand van het koninklijk paleis schreven, tegenover de luchter, zodat de
schrijvende hand goed zichtbaar was voor de koning. 6 Hij trok wit weg, in verwarring gebracht door
zijn gedachten. Hij stond te trillen op zijn benen en zijn knieën knikten. 7 Luidkeels riep hij om de
bezweerders, de Chaldeeën en de waarzeggers. De koning richtte zich tot de wijzen van Babylonië:
‘Wie deze tekens kan lezen en mij kan zeggen wat er staat, zal in purper gekleed worden, een gouden
keten om zijn hals dragen en als derde in rang over het koninkrijk regeren.’
17 Daniël antwoordde de koning: ‘U mag uw kostbare geschenken houden, of ze aan een ander
geven. Maar ik zal de tekens voor de koning lezen en hem zeggen wat er staat. 18 Majesteit, uw vader
Nebukadnessar heeft van God, de Allerhoogste, koninklijke macht, aanzien, eer en majesteit

gekregen, 19 en vanwege zijn van God gegeven grootheid beefden alle volken en naties, welke taal zij
ook spraken, van ontzag voor hem. Hij doodde wie hij wilde en liet leven wie hij wilde. Hij verhief
wie hij wilde en vernederde wie hij wilde. 20 Maar toen hij hooghartig en overmoedig werd, is hij van
zijn koningstroon gestoten en is zijn eer hem ontnomen. 21 Hij werd door de mensen verstoten, hij
kreeg het hart van een dier en hij leefde onder de wilde ezels. Hij at gras als de runderen en zijn
lichaam werd vochtig van de dauw van de hemel, totdat hij erkende dat God, de Allerhoogste, boven
het koningschap van de mensen staat en dat Hij alleen bepaalt aan wie Hij het verleent. 22 En hoewel
u dit alles wist, bent u, zijn zoon Belsassar, niet nederig gebleven. 23 U hebt uzelf boven de Heer van
de hemel verheven. U hebt de bekers laten halen die uit zijn tempel afkomstig zijn, en u en uw
machthebbers, uw hoofdvrouwen en bijvrouwen, hebben er wijn uit gedronken. U hebt uw goden van
zilver en goud, van brons, ijzer, hout en steen geprezen, goden die niets zien of horen of weten. Maar
de God die beschikt over uw levensadem en die al uw doen en laten bepaalt, hebt u niet verheerlijkt.
24 Daarom heeft Hij die hand gezonden en de tekens laten opschrijven. 25 Dit is wat er geschreven
staat: Menee, menee, tekeel en parsien. 26 En dit is wat die woorden betekenen: menee – God heeft
de dagen van uw koningschap geteld en er een einde aan gemaakt; 27 tekeel – u bent gewogen en te
licht bevonden; 28 perees – uw koninkrijk is verdeeld en aan de Meden en de Perzen gegeven.’ 29
Toen gaf Belsassar bevel Daniël in purper te kleden en hem een gouden keten om de hals te hangen,
en hij liet afkondigen dat Daniël als derde in rang zou regeren over het koninkrijk. 30 Diezelfde nacht
werd Belsassar, de koning van de Chaldeeën, gedood.
Zingen Lied 1009: 1, 2, 3
1. O lieve Heer, geef vrede
aan allen hier beneden
die uitzien naar uw feest,
opdat de mensen weten:
uw heilige profeten
zijn niet verblind geweest.

“O lieve Heer, geef vrede”
2. Doe onze ogen stralen,
doe ons het hart ophalen
aan blijdschap na verdriet;
o God, voor wie verschijnen
Christus en al de zijnen,
versmaad hun smeken niet!

3. Verlos ons van de boze
laat niet de goddelozen
op aarde koning zijn!
Laat ons uw land betreden,
dat zal een land van vrede,
van melk en honing zijn!
Zingen Lied 912: 1 – 6

“Neem mijn leven”

toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

2. Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.

3. Neem mijn stem, opdat mijn lied
U, mijn koning, hulde biedt.
Maak, o Heer, mijn lippen rein,
dat zij uw getuigen zijn.

4. Neem mijn zilver en mijn goud,
dat ik niets aan U onthoud.
Maak mijn kracht en mijn verstand
tot een werktuig in uw hand.

5. Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot uwe troon,
dat uw heilige Geest er woon’.

6. Neem ook mijne liefde, Heer,
'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.

1. Neem mijn leven, laat het, Heer,
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Slotlied Lied 978: 1, 2, 4

“Aan U behoort o Heer der Heren”

1. Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzeek're zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.
2. Gij roept het jonge leven wakker,
een tuin bloeit rond het open graf.
Er ruisen halmen op de akker
waar zich het zaad verloren gaf.
En vele korrels vormen saam
een kostbaar brood in uwe naam.
4. Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.
Heenzending en zegen
Respons

“Amen, amen, amen”

Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

Collecte
Bij de uitgang is er de collecte bestemd voor Kerk en Diaconie. U kunt ook uw gift overmaken op
rekening NL 05 RABO 037 37 28 840 t.n.v. College van Kerkrentmeesters met vermelding van
‘collecte’. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

4

