
 

 

Muziekfilmpje: ‘In Christ alone’ door Lauren Daigle 
 
Overdenking: ‘Open vensters’ 
 
Meditatief orgelspel 
 
Gebeden  
 
Afkondiging van de collectes door een diaken 
 De collecte wordt bij de uitgang gehouden 
 
Kinderen komen terug van uit de kinderviering  
 
Orgelspel: Lied 913: 1, 2 en 4 - Wat de toekomst brengen moge  
 
Zegen 

[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 stel-
de 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 rich-
ting van Jeruzalem open vensters. Daar knielde hij neer, bad tot 
zijn God en prees hem, precies zoals driemaal per dag zijn ge-
woonte was.  [12] Maar toen drongen de mannen zijn huis binnen 
en troffen Daniël aan terwijl hij tot zijn God bad en hem prees.  [13] 
Ze gingen onmiddellijk naar de koning en wezen hem op het ko-
ninklijk besluit: ‘Hebt u geen verbod op schrift laten stellen dat ie-
der 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] De koning was zeer ontstemd toen hij 
deze beschuldiging hoorde, en hij zon op middelen om Daniël te 
redden. Tot zonsondergang deed hij alles wat in zijn macht lag om 
Daniël te beschermen.  

Bij het verlaten van de kerk is er orgelspel 

 

 

Thema: ‘Open vensters 
 

Daniël 6: 1-15 
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V:  Onze hulp is in de naam van de Heer 
Allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft 
V:  Die trouw is - in tijd en eeuwigheid 
Allen: En die het werk van zijn handen niet loslaat 
V: Genade, barmhartigheid en vrede van God de Vader en 
 van Christus Jezus, onze Heer! 
Allen: Amen  

N.a.v. de aangescherpte Corona adviesregels door het kabinet 
heeft het kerkbestuur besloten dat er voorlopig geen samenzang 
tijdens de kerkdiensten zal zijn.  
De liederen, die gepland stonden om samen te zingen, worden 
nu door organist Eelke Zijlstra gespeeld. Ook zijn er een aantal 
muziekfilmpjes. 
 
Voor de dienst is er orgelspel  
 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
 
Het licht van de Paaskaars wordt aangestoken 
 
Moment van Stil Gebed  
 
Orgelspel: Psalm 62: 1 en 5 - ‘Mijn ziel is stil tot God mijn Heer’ 
 
Woord vooraf 
 
Bemoediging en Groet 

Muziekfilmpje: Lied 276: 1, 2 en 3 - ‘Zomaar een dak boven 
wat hoofden’ 
 
Gebed  
 
Orgelspel: Loflied 103c: 1, 3 en 4 - ‘Loof de koning, heel mijn 
wezen’ 
 
Gesprekje met de kinderen die hierna, onder orgelspel en met 
de lichtjes, naar de kinderviering gaan 

 

 

Leefregel: Kolossenzen 4: 2-6 

     [2] Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar.  [3] En 
bid dan ook voor ons, dat God deuren voor ons opent om het 
mysterie van Christus te verkondigen waarvoor ik gevangenzit,  
[4] en bid dat ik het mag onthullen zoals het moet.  [5] Gedraag 
u wijs tegenover buitenstaanders en benut iedere gelegenheid,  
[6] en als u wilt weten hoe u op de mensen moet reageren: 
vriendelijk, maar beslist. 

Muziekfilmpje: Opwekking 40 - ‘Zoek eerst het Koninkrijk van 
God’ 
 
Schriftlezing: Daniël 6: 1-15 

     [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 moes-
ten de satrapen rekenschap afleggen, opdat de koning geen 
schade zou lijden.  [4] Daniël nu onderscheidde zich van de 
rijksbestuurders en satrapen door zijn buitengewone begaafd-
heid. De koning overwoog zelfs hem over het hele koninkrijk aan 
te stellen.  [5] Daarom probeerden de rijksbestuurders en satra-
pen in Daniëls bewind iets te vinden om hem voor aan te kla-
gen, 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 Da-
niël kunnen aanklagen, tenzij we iets zoeken dat verband houdt 
met de wet van zijn God.’  [7] Daarop richtten de rijksbestuur-
ders 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 gouver-
neurs, zijn van mening dat er een koninklijk besluit moet worden 
uitgevaardigd waarin wordt vastgelegd dat eenieder die de ko-
mende dertig dagen een verzoek tot een god of een mens richt 
in plaats van tot u, majesteit, in de leeuwenkuil zal worden ge-
worpen.   


