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Daniel in de leeuwenkuil  

Welkom 

Zingen Psalm 86: 1 en 2 
1. Hoor mij, Heer, wil antwoord zenden, 
zie mijn bittere ellende. 
Hoed mijn leven, U gewijd, 
stel uw knecht in veiligheid. 
Heer mijn God, wees mij genadig, 
want ik roep tot U gestadig. 
Stel mij in het blijde licht, 
want ik zoek uw aangezicht. 

2. Ja tot U hef ik mijn leven, 
Gij zijt mild om te vergeven, 
rijk in goedertierenheid 
voor een hart dat tot U schreit. 
Heer, neem mijn gebed ter ore, 
wil mijn luide smeken horen. 
In het bitterste getij 
roep ik en Gij antwoordt mij. 

Stil gebed 
Votum en groet. 

Verootmoedigingsgebed 

Wetslezing Deuteronomium 10: 12-14, 21. 

Zingen Lied 316: 1 en 3 
1. Het woord dat u ten leven riep 
is niet te hoog, is niet te diep 
voor mensen die ’t zo traag beamen. 
Het is een teken in uw hand, 
een licht dat in uw ogen brandt. 
Het roept u dag aan dag bij name. 

3. Het is ook in de hemel niet, 
hoe vaak gij ook naar boven ziet 
en droomt van bovenaardse streken. 
Wat gij ook in de sterren leest, 
alleen de Geest beroert de geest, 
alleen het woord kan ’t hart toespreken. 

Inleiding bij de dienst 

Lezen  Daniel 6: 4-24 

Zingen Psalm 121  
1. Ik sla mijn ogen op en zie 
de hoge bergen aan, 
waar komt mijn hulp vandaan? 
Mijn hulp is van mijn Here, die 
dit alles heeft geschapen. 
Mijn herder zal niet slapen. 

2. Uw wankele voeten zet Hij vast, 
als gij geen uitkomst ziet: 
uw wachter sluimert niet! 
Zijn oog wordt door geen slaap verrast, 
Hij wil, als steeds voor dezen, 
Israëls wachter wezen. 



3. De Heer brengt al uw heil tot stand, 
des daags en in de nacht 
houdt Hij voor u de wacht. 
Uw schaduw aan uw rechterhand: 
de zon zal u niet schaden, 
de maan doet niets ten kwade. 

4. De Heer zal u steeds gadeslaan, 
Hij maakt het kwade goed, 
Hij is het die u hoedt. 
Hij zal uw komen en uw gaan, 
wat u mag wedervaren, 
in eeuwigheid bewaren. 

Overdenking 

Meditatief orgelspel 

Dank- en voorbeden   
Respons: Zo bidden wij: 
Alleen: HEER, HOOR ONS GEBED 

Gezamenlijk Onze vader  

Slotlied  Psalm 68: 7 
God zij geprezen met ontzag. 
Hij draagt ons leven dag aan dag, 
zijn naam is onze vrede. 
Hij is het die ons heeft gered, 
die ons in ruimte heeft gezet 
en leidt met vaste schreden. 
Hij die het licht roept in de nacht, 
Hij heeft ons heil teweeggebracht, 
dat wordt ons niet ontnomen. 
Hij droeg ons door de diepte heen, 
de Here Here doet alleen 
ons aan de dood ontkomen. 

Zending en zegen 

Collecte bij de uitgang 


