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Aanvangslied Psalm 2:1(zanggroep) en 4(allen)

Welkom

Mededelingen kerkenraad



vervolg



vers 4(allen)



vervolg



stilte



Stil gebed

Bemoediging

Groet

Lied 224 (1e keer zanggroep, 2e keer allen)



gebed



Lied 885: 1(zanggroep) 2(allen)

Gebed om ontferming



vervolg



vers 4



vervolg



Gebed



Gebed om de heilige Geest bij 

de opening van de Bijbel

Inleiding op de schriftlezing



Schriftlezing



Schriftlezing:

Daniël 5: 17 t/m 6: 1



vervolg

17Daniël 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. 18Majesteit – God, de Hoogste, heeft uw 

vader Nebukadnessar koninklijke macht, 

aanzien, eer en majesteit geschonken, 19en door 

zijn van God gegeven grootheid beefden alle 

volken en naties, welke taal zij ook spraken, van 

ontzag voor hem. 



vervolg

Hij doodde wie hij wilde en liet leven wie hij 

wilde. Hij verhief wie hij wilde en vernederde 

wie hij wilde. 20Maar toen hij hooghartig en 

overmoedig werd, is hij van zijn koningstroon 

gestoten en is zijn eer hem ontnomen. 21Hij 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 Hoogste, 



vervolg

boven het koningschap van de mensen staat 

en dat hij alleen bepaalt aan wie hij dat 

verleent. 22En hoewel u dit alles wist, bent u, 

zijn zoon Belsassar, niet nederig gebleven. 23U 

bent tegen de Heer van de hemel opgestaan. 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, 



vervolg

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. 24Daarom heeft hij die hand 

gezonden en de tekens laten opschrijven. 25Dit 

is wat er geschreven staat: Menee, menee, tekeel

oefarsien. 26En dit is wat het betekent: menee –

God heeft de dagen van uw koningschap geteld 

en er een einde aan gemaakt; 27tekeel – u bent 

gewogen en te licht bevonden;



28perees – uw koninkrijk is verdeeld en aan 

de Meden en de Perzen gegeven.’ 29Toen 

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. 30Diezelfde nacht 

werd Belsassar, de koning van de Chaldeeën, 

gedood.

61Darius de Mediër verkreeg het koningschap; hij 

was toen tweeënzestig jaar.
Lied 313: 1(zanggroep), 3(allen) en 4(zanggroep)



vervolg



vervolg



vers 3(allen)



vervolg



vervolg



vers 4(zanggroep)



vervolg



vervolg



Preek



Preek

Orgelspel





Orgelspel

Pastorale mededelingen



Pastorale mededelingen

Gebed



collecteaankondiging

Dankzegging en voorbeden

Stil gebed

Onze Vader
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Lied 871: 1(allen) 

3(zanggroep) 

4(allen)



vers 3(zanggroep)



vers 4(allen)



Zegen



Wegzending en Zegen

Gezongen: Amen



Een gezegende week gewenst
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