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Collectedoel van vandaag:

Kerkelijke doeleinden 
(pastoraat en eredienst, onderhoud gebouwen en orgels etc.)

U kunt hiervoor uw gift geven via de Scipio-app of,

als u in de dienst aanwezig bent, via de collecte-

koker. Ook kunt u uw gift overmaken op rekeningnr.
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Welkom en mededelingen



Welkom en 
mededelingen
door ouderling 
Gerdinand Piksen

Aanvangslied: Psalm 99: 1



Zanggroep



Allen



Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Lied 130c



Zanggroep



Zanggroep



Allen



Allen



Gebed

Leefregel



Leefregel

Zingen: Psalm 119: 4



Allen



Gebed om verlichting het de Heilige Geest



Gebed om verlichting 
met de Heilige Geest

Aandacht voor de kinderen



Kindermoment

Lied: Mijn God is zo g-o-e-d





De kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing: Daniël 1



Schriftlezing: Daniël 1

Aan het Babylonische hof
11In het derde regeringsjaar van Jojakim, de koning
van Juda, trok Nebukadnessar, de koning van
Babylonië, op naar Jeruzalem en belegerde de stad.
2De Heer leverde Jojakim, de koning van Juda, aan
hem uit en gaf hem een deel van de voorwerpen van
Gods tempel in handen. Hij nam ze mee naar
Sinear, naar de tempel van zijn eigen god, en liet ze

Vervolg 



daar in de schatkamer zetten. 3De koning gaf het
hoofd van zijn eunuchen, Aspenaz, opdracht een
aantal Israëlieten van koninklijke en voorname
afkomst naar zijn paleis te brengen. 4Het moesten
jongemannen zonder lichamelijke gebreken zijn,
aantrekkelijk om te zien, rijk aan kennis, ontwikkeld
en met een scherp verstand, en bovendien geschikt
om aan het hof te dienen. Aspenaz moest hen
onderwijzen in de geschriften en de taal van de

Vervolg 



Chaldeeën. 5De koning wees hun een dagelijkse
hoeveelheid toe van de spijzen en de wijn van zijn
tafel. Na drie jaar onderricht zouden ze in dienst van
de koning treden. 6Onder hen waren enkele
Judeeërs: Daniël, Chananja, Misaël en Azarja. 7Maar
de hoofdeunuch gaf hun andere namen; Daniël
noemde hij Beltesassar, Chananja Sadrach, Misaël
Mesach en Azarja Abednego. 8Daniël was vast-
besloten zich aan de reinheidsvoorschriften te

Vervolg 



houden en hij vroeg de hoofdeunuch toestemming
zich van de spijzen en de wijn van de tafel van de
koning te onthouden. 9God zorgde ervoor dat de
hoofdeunuch Daniël gunstig gezind was. 10Toch zei
de hoofdeunuch tegen hem: ‘Ik ben bang voor mijn
heer, de koning; hij heeft bepaald wat jullie zullen
eten en drinken, en als hij vindt dat jullie er slechter
uitzien dan jullie leeftijdsgenoten zal hij mij daarvoor
verantwoordelijk stellen.’ 11Daarop richtte Daniël zich

Vervolg 



tot de kamerheer die de hoofdeunuch aan hem en
aan Chananja, Misaël en Azarja had toegewezen:
12‘Neem de proef op de som en laat uw dienaren tien
dagen alleen groente eten en water drinken. 
13Vergelijk ons uiterlijk daarna met dat van de
jongemannen die de koninklijke spijzen eten, en
beslis dan over uw dienaren op grond van wat u
ziet.’ 14De kamerheer ging op het voorstel in en gaf
hun tien dagen. 15Aan het eind van de tien dagen

Vervolg 



zagen zij er gezonder en beter doorvoed uit dan alle
jongemannen die de koninklijke spijzen voorgezet
hadden gekregen. 16Dus diende de kamerheer hun
geen koninklijke spijzen en wijn meer op, maar gaf
hij hun alleen nog groente. 17En God schonk de vier
Jongemannen wijsheid, kennis en verstand van alle
geschriften; bovendien was Daniël bij machte alle
Mogelijke visioenen en dromen uit te leggen. 18Toen
de door de koning vastgestelde tijd verstreken was,

Vervolg 



Leidde de hoofdeunuch alle jongemannen voor
Nebukadnessar. 19De koning sprak met hen, en
niemand kon zich met Daniël, Chananja, Misaël en
Azarja meten. Zij traden in dienst van de koning.
20En over welke kwestie van wijsheid of inzicht de
koning hen ook raadpleegde, hij vond hen tien keer
zo voortreffelijk als alle magiërs en bezweerders in
heel zijn rijk. 21Daniël bleef aan het hof tot het eerste
jaar van het koningschap van Cyrus.

Zingen: Lied 713: 1, 2 en 4



Zanggroep



Allen: vers 2



Allen



Zanggroep: vers 4



Zanggroep



Preek



Preek

Meditatief orgelspel



Meditatief orgelspel

De kinderen komen terug



De kinderen komen terug

Pastorale mededelingen/Gebeden



Pastorale mededelingen

Gebeden

Collectedoel van deze week



Collectedoel van vandaag:

Kerkelijke doeleinden 
(pastoraat en eredienst, onderhoud gebouwen en orgels etc.)

U kunt hiervoor uw gift geven via de Scipio-app of,

als u in de dienst aanwezig bent, via de collecte-

koker. Ook kunt u uw gift overmaken op rekeningnr.
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Slotlied: 978: 1 en 4



Zanggroep



Allen: vers 2



Allen



Wegzending en zegen



Wegzending en zegen

Een gezegende zondag gewenst


