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Welkom en afkondigingen 
 
Zingen Weerklank 419 
 

1. Abba, Vader, U alleen,  
U behoor ik toe, 
U alleen doorgrondt mijn hart,  
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn,  
U laat nooit alleen, 
Abba, Vader, U alleen,  
U behoor ik toe. 
 
2. Abba, Vader, laat mij zijn,  
slechts van U alleen, 
dat mijn wil voor eeuwig zij,  
d' Uwe en anders geen. 
Laat mijn hart nooit koud zijn,  
Heer, laat mij nimmer gaan, 
Abba, Vader, laat mij zijn,  
slechts van U alleen. 
 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
 
Aanvangstekst Efeze 6 : 18 
terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking  
bidt in de Geest en daarin waakzaam bent  
met alle volharding en smeking voor alle heiligen. 
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Zingen Psalm 99 : 1 en 2 
 
1. God, de HEER, regeert; 
Beeft, gij volken, eert, 
Eert Zijn hoog bestel, 
Die bij Israël 
Tussen Cherubs woont, 
En Zijn grootheid toont; 
Dat zich d' aard bewege; 
Hij is Isrels zege. 
 
2. God, die helpt in nood, 
Is in Sion groot; 
Aller volken macht 
Niets bij Hem geacht; 
Buigt u dan in 't stof, 
En verheft met lof 
't Heilig Opperwezen; 
Wilt het eeuwig vrezen. 
 
 
Geloofsbelijdenis 
 

• Wij geloven in de Heere God, onze Vader, Die woont in de 
hemel en Die alles gemaakt heeft: de wolken, de bomen, de 
bloemen, de dieren en ook de mensen. 
 

• Wij geloven in Jezus Christus, de Zoon van God, Die geboren 
werd in Bethlehem, Die gestorven is aan het kruis en ook 
begraven is, maar na drie dagen weer uit de dood is opgestaan. 

 
• Wij geloven dat de Heere Jezus nu in de hemel is maar dat Hij 

eens terugkomt op deze aarde om alle dingen nieuw te maken. 
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• Wij geloven in de Heilige Geest, Die gekomen is op het 
Pinksterfeest en wil wonen in ons hart. 
 

• Wij geloven in één Christelijke Kerk, waarin we allemaal bij 
elkaar horen. 
 

• Wij geloven dat onze zonden zijn vergeven en dat we eens een 
nieuw lichaam zullen krijgen. 
 

• En dat wij dan voor altijd bij Jezus zullen zijn.  
 
Amen 

 
 
Zingen  Kinderkoor  

o Zeg waarom pieker je 
o Bidden 
o De Bijbel 

 
 
Zeg waarom pieker je 
Zeg waarom pieker je toch over dingen, 
Die, heel misschien, er morgen zullen zijn? 
Je weet toch, dat de Vader zorgt voor musjes? 
Je bent voor Hem dus niet te klein. 
Hij kent al je zorgen,  
dus ook die van morgen. 
Je weet toch dat de Vader zorgt voor musjes? 
Je bent voor Hem dus niet te klein. 
 
Bidden  
Zuchten kan ook bidden zijn 
Denken tegen God 
Elk geluid, hoe zacht, hoe klein, 
Wordt door Hem gehoord 
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Voordat ik hem heb gedacht 
Kent God al mijn vraag 
Toch bidt ik soms ook hardop 
Hij hoort mijn stem zo graag. 
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De Bijbel 
De Bijbel is een boek met bijzondere verhalen 
en veel van die verhalen zijn wereldwijd bekend. 
Verhalen over God en verhalen over mensen, 
verzameld in het Oude en Nieuwe Testament.  
 
Voordat we gaan lezen, zijn we even stil, 
en vragen we aan God wat Hij ons zeggen wil. 
 
Vader in de hemel, help ons te begrijpen 
wat we zo gaan lezen. Want we zijn op zoek 
naar wat het betekent, zodat wij iets leren 
van die verhalen in dit boek. 
 

 

Gebed 
 
 
Bijbellezen Daniël 6 : 1-11 en 17-24 
1. Darius, de Meder, ontving het koningschap toen hij ongeveer 
tweeënzestig jaar oud was. 
2. Het behaagde Darius over het koninkrijk honderdtwintig 
stadhouders aan te stellen, die over heel het koninkrijk verdeeld 
zouden zijn, 
3. en over hen drie rijksbestuurders, van wie Daniël er een was. Aan 
hen moesten die stadhouders verantwoording afleggen, opdat de 
koning niet benadeeld werd. 
4. Toen overtrof deze Daniël de rijksbestuurders en de stadhouders, 
omdat er een uitzonderlijke geest in hem was. De koning overwoog 
hem over heel het koninkrijk aan te stellen. 
5. Daarop gingen de rijksbestuurders en de stadhouders zoeken naar 
een grond voor een aanklacht tegen Daniël inzake het koninkrijk, 
maar zij konden geen enkele grond voor een aanklacht, of iets 
verkeerds vinden, omdat hij betrouwbaar was en er geen nalatigheid 
of iets verkeerds bij hem te vinden was. 
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6. Toen zeiden deze mannen: Wij zullen tegen deze Daniël geen 
enkele grond voor een aanklacht vinden, tenzij wij iets tegen hem 
vinden in de wet van zijn God. 
7. Zo kwamen deze rijksbestuurders en 
stadhouders eensgezind bij de koning  
en zeiden het volgende tegen hem:  
Koning Darius, leef in eeuwigheid! 
8. Al de rijksbestuurders van het koninkrijk, de 
machthebbers, de stadhouders, de 
raadslieden en de landvoogden, zijn na onderling beraad van mening 
dat er een koninklijk besluit moet worden opgesteld en een verbod 
moet worden bekrachtigd, dat al wie binnen dertig dagen een 
verzoek zal richten aan welke god of mens ook, behalve aan u, o 
koning, in de leeuwenkuil zal worden geworpen. 
9. Nu dan, koning, stel het verbod op en onderteken het bevelschrift, 
dat niet veranderd mag worden, volgens de wet van Meden en 
Perzen, die niet mag worden herroepen. 
10. Daarop ondertekende koning Darius het bevelschrift en verbod. 
 
11. Toen Daniël te weten kwam dat dit 
bevelschrift ondertekend was, ging hij zijn huis 
binnen. Nu had hij in zijn bovenvertrek open 
vensters in de richting van Jeruzalem. Op drie 
tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën, bad 
hij en dankte hij voor het aangezicht van zijn 
God, precies zoals hij voordien had gedaan. 
 
17. Toen gaf de koning bevel en men haalde Daniël en wierp hem in de 
leeuwenkuil. De koning nam het woord en zei tegen Daniël: Uw God, 
Die u voortdurend vereert – Híj zal u verlossen. 
18. Er werd een steen gebracht en op de opening van de kuil gelegd. 
De koning verzegelde die met zijn ring en de ring van zijn 
machthebbers, zodat de maatregel met betrekking tot Daniël niet 
veranderd kon worden. 
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19. Toen vertrok de koning naar zijn paleis. De nacht bracht hij 
vastend door. Geen enkele vorm van vermaak liet hij bij zich brengen. 
Zijn slaap was ver van hem geweken. 
20. Vroeg in de morgen, toen het licht werd, stond de  
koning op. Haastig vertrok hij naar de leeuwenkuil. 
21. Toen hij in de nabijheid van de kuil gekomen was,  
riep hij naar Daniël, met droeve stem.  
De koning nam het woord en zei tegen Daniël: Daniël, dienaar van de 
levende God, heeft uw God, Die u voortdurend vereert, u van de 
leeuwen kunnen verlossen? 
22. Toen sprak Daniël tot de koning: O koning, leef in eeuwigheid! 
23. Mijn God heeft Zijn engel gezonden en Hij heeft de muil van de 
leeuwen toegesloten. Ze hebben mij geen letsel toegebracht, omdat 
ik voor Hem onschuldig ben bevonden. Ook tegen u, o koning, heb ik 
geen misdaad begaan. 
24. Toen werd de koning zeer verheugd daarover, en hij beval Daniël 
uit de kuil te trekken. Toen Daniël uit de kuil was getrokken, werd er 
geen enkel letsel bij hem aangetroffen, omdat hij op zijn God had 
vertrouwd. 
 
 
Zingen Psalm 26 : 8 
8. Wat blijdschap smaakt mijn ziel, 
Wanneer ik voor U kniel 
In't huis, dat Gij U hebt gesticht! 
Hoe lief heb ik Uw woning, 
De tent, o Hemelkoning, 
Die G', U ter eer, hebt opgericht! 
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Preek over Daniël 6 : 11 
 
Toen Daniël te weten kwam dat dit bevelschrift ondertekend was, 
ging hij zijn huis binnen. Nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters 
in de richting van Jeruzalem. Op drie tijdstippen per dag ging hij op 
zijn knieën, bad hij en dankte hij voor het aangezicht van zijn God, 
precies zoals hij voordien had gedaan. 
 
 
Thema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
12 

Luistervragen 
1. Wie is Daniël? 

 

….…………………………………………………..………………………………………………… 
 

….…………………………………………………..………………………………………………… 

 

2. Hoe blijft Daniël werken in een moeilijke tijd? 

 

a.   ….………………………………..……………………………………………………………… 

 

……………….………………………………………………………………………………………… 
 

b.   ….………………………………..……………………………………………………………… 

 

……………….………………………………………………………………………………………… 

 

3. Wat maakt het nog moeilijker voor Daniël om te blijven bidden? 

 

……….………………………………..……………………………………………………………… 
 

……………….………………………………………………………………………………………… 

 

4. Waarom blijft Daniël bidden? 

 

……….………………………………..……………………………………………………………… 

 

……….………………………………..……………………………………………………………… 
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5. Kan Daniël blijven vertrouwen op zijn God? 

 

….…………………………………..………………………………………………………………… 

 

….…………………………………..………………………………………………………………… 

 

6. Waarvoor wil jij bidden? 

 

….…………………………………..………………………………………………………………… 
 

….…………………………………..………………………………………………………………… 

 

 

Zingen  Kinderkoor  

o Geef nooit op 
o You are the Rock 
o Bid, bid 
o Zoek eerst het koninkrijk van God 

 
 
Geef nooit op 
Daniël hield veel van God,  
Hij was gehoorzaam aan elk gebod.  
En zo belandde hij daar in die leeuwenkuil, 
Maar hij werd niet verscheurd door een leeuwenmuil. 
 
Geef nooit op, geef nooit op. 
God zorgt voor jou en mij, 
 vertrouw daar maar op. 
Geef nooit op, geef nooit op. 
God hoort jou en mij,  
vertrouw daar maar op. 
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You are the Rock 
You are the Rock on which I stand.   
From now on  until the end  
You are my Lord, You are my King 
You are the only One, my ev’rything  
 
And I will praise Your Name, O Lord   
I will praise Your Name for ever more.   
 
Even when I’m feeling down, 
When there is no friend around. 
And even when I’m feeling blue. 
I will sing out to you. 
 
Bid, bid  
Bid - bid, zoek - zoek,  
klop - klop, en de Heer zal geven. 
Bid - bid, zoek - zoek,  
klop - klop en de deur zal opengaan. 
  
Aan een ieder die gelooft, 
heeft Hij Zijn kracht beloofd, 
en daarom zijn wij sterk. 
Als het Woord van God in ons is, 
overwinnen wij het kwaad. 
Slecht nieuws voor de duisternis, want wij weten… 
 
 

Samen zingen Zoekt eerst het koninkrijk van God 
 
1. Zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, 
en dit alles ontvangt u bovendien. Hallelu, halleluja. 
 
Halleluja, halleluja, halleluja, hallelu, halleluja. 
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2. Men kan niet leven van brood alleen, maar van ieder woord 
dat door de Heer gesproken wordt. Hallelu, halleluja. 
 
Halleluja, halleluja, halleluja, hallelu, halleluja. 
 
3. Bidt en u zal gegeven zijn, zoekt en gij zult het vinden, 
klopt en de deur zal voor u opengaan. Hallelu, halleluja.  
 
Halleluja, halleluja, halleluja, hallelu, halleluja. 
 
 
Dankgebed 
 
 
Zingen Psalm 121 : 1 en 4 
 
1. 'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen, 
Vanwaar ik dag en nacht 
Des Hoogsten bijstand wacht. 
Mijn hulp is van den HEER alleen, 
Die hemel, zee en aarde 
Eerst schiep, en sinds bewaarde. 
 
2. Hij is, al treft u 't felst verdriet, 
Uw wachter, die uw voet 
Voor wankelen behoedt; 
Hij, Isrels Wachter, sluimert niet; 
Geen kwaad zal u genaken; 
De HEER zal u bewaken. 
 
 
Zegen 
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Collecte bij de uitgang is voor de Jeugdraad.  
 
We zijn als gemeente dankbaar voor het jeugdwerk om met kinderen 
en jongeren bezig te zijn en ze echt een plek te bieden in Gods 
Koninkrijk. Om samen met hen op te lopen in de weg van het geloof. 
We willen u vragen biddend te overwegen welke bijdrage u kunt 
geven aan deze collecte. U kunt uw bijdrage overmaken op het 
volgende banknummer NL17 RABO 0373 7101 94 o.v.v. 
biddagcollecte voor het jeugdwerk of via de App Appostel. 

Dank voor uw betrokkenheid, gaven en gebed. 


