
Protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding 
Kerkdienst op zondag 18 oktober 2020 - 20e zondag na Pinksteren 

VOORBEREIDING 

Orgelspel       ‘Liebster Jesu, wir sind hier’:  
  koraalzetting en korte bewerking van J.S. Bach (1685 - 1750) 

Welkom  

Aansteken paaskaarsen 

Stilte en bemoediging 

Lied van de zondag  Psalm 145: 1 en 2 

Kyrië - gebed om ontferming  

Gloria    Lied 286: 1, 2 en 3 

DE SCHRIFT GEOPEND 

Gebed van de zondag  

Lezing Daniël 5 (NBV 2004) 
1 Op zekere dag richtte koning Belsassar voor zijn duizend machthebbers een groot feestmaal aan, 
en in gezelschap van deze machthebbers dronk hij wijn. 2 Beneveld door de wijn gaf Belsassar 
opdracht de gouden en zilveren bekers tevoorschijn te halen die zijn vader Nebukadnessar uit de 
tempel van Jeruzalem had meegenomen, opdat de koning en zijn machthebbers, zijn hoofdvrouwen 
en bijvrouwen daaruit konden drinken. 3 Men haalde de gouden bekers die uit de tempel van 
Jeruzalem, het huis van God, waren meegenomen en de koning en zijn machthebbers, zijn 
hoofdvrouwen en bijvrouwen dronken eruit. 4 Ze dronken wijn en prezen hun goden van goud en 
zilver, van brons, ijzer, hout en steen. 5 Terwijl ze dat deden verschenen er vingers van een 
mensenhand die iets op het pleisterwerk van de wand van het koninklijk paleis schreven, precies 
tegenover de luchter, zodat de schrijvende hand goed zichtbaar was voor de koning. 6 De koning 
trok bleek weg, in verwarring gebracht door zijn gedachten. Hij stond te trillen op zijn benen en zijn 
knieën knikten. 7 Luidkeels riep hij om de bezweerders, de Chaldeeën en de waarzeggers. De 
koning richtte zich tot de wijzen van Babylonië: ‘Wie deze tekens kan lezen en mij kan zeggen wat 
er staat, zal in purper gekleed worden, een gouden keten om zijn hals dragen en als derde in rang 
over het koninkrijk regeren.’ 8 Alle wijzen van de koning traden naar voren, maar zij konden de 
tekens niet lezen en de koning niet zeggen wat er stond. 9 Koning Belsassar was daarover zeer 
ontdaan, zijn gezicht werd nog bleker, en ook zijn machthebbers waren onthutst. 
10 Het rumoer van de koning en zijn machthebbers had de koningin naar de feestzaal gebracht. Zij 
zei: ‘Majesteit, leef in eeuwigheid! Laten uw gedachten u niet in verwarring brengen, het is niet 
nodig zo bleek te worden van schrik. 11 Er is een man in uw koninkrijk in wie de geest van de 
heilige goden woont. In de dagen van uw vader bewees hij al evenveel verstand, inzicht en wijsheid 
te bezitten als de goden. Koning Nebukadnessar, uw vader, heeft hem benoemd tot hoofd van de 
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magiërs, bezweerders, Chaldeeën en waarzeggers – uw vader, majesteit! 12 Deze Daniël, die door 
de koning Beltesassar werd genoemd, beschikt over een buitengewone begaafdheid, en over kennis 
en verstand, waardoor hij dromen kan uitleggen, raadsels kan oplossen en knopen ontwarren. 
Ontbied daarom Daniël, hij zal u vertellen wat er staat.’ 
13 Vervolgens werd Daniël voor de koning geleid. De koning zei tegen hem: ‘Dus u bent Daniël, 
een van de Judese ballingen die de koning, mijn vader, uit Juda heeft gevoerd? 14 Ik heb gehoord 
dat de geest van de goden in u woont, en dat u over veel verstand, inzicht en wijsheid beschikt. 15 
De wijzen en bezweerders zijn bij mij gebracht om deze tekens te lezen en mij te vertellen wat er 
staat. Maar zij kunnen mij niet zeggen wat de woorden betekenen. 16 Ik heb over u gehoord dat u 
duidingen kunt geven en knopen ontwarren. Welnu, als u de tekens kunt lezen en mij kunt zeggen 
wat er staat, zult u in purper gekleed worden, een gouden keten om uw hals dragen en als derde in 
rang over het koninkrijk regeren.’ 
17 Daniël 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. 18 Majesteit – God, 
de Hoogste, heeft uw vader Nebukadnessar koninklijke macht, aanzien, eer en majesteit 
geschonken, 19 en door zijn van God gegeven grootheid beefden alle volken en naties, welke taal 
zij ook spraken, van ontzag voor hem. Hij doodde wie hij wilde en liet leven wie hij wilde. Hij 
verhief wie hij wilde en vernederde wie hij wilde. 20 Maar toen hij hooghartig en overmoedig werd, 
is hij van zijn koningstroon gestoten en is zijn eer hem ontnomen. 21 Hij 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, boven het koningschap van de mensen staat en dat hij alleen bepaalt aan wie hij dat 
verleent. 22 En hoewel u dit alles wist, bent u, zijn zoon Belsassar, niet nederig gebleven. 23 U 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, 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. 24 Daarom heeft hij die hand gezonden en de tekens laten opschrijven. 25 
Dit is wat er geschreven staat: Menee, menee, tekeel oefarsien. 26 En dit is wat het betekent: menee 
– God heeft de dagen van uw koningschap geteld en er een einde aan gemaakt; 27 tekeel – u bent 
gewogen en te licht bevonden; 28 perees – uw koninkrijk is verdeeld en aan de Meden en de Perzen 
gegeven.’ 
29 Toen 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. 30 
Diezelfde nacht werd Belsassar, de koning van de Chaldeeën, gedood. 

Verkondiging 

Zang  Lied 600: 1, 2, 3 en 5 

GEBEDEN EN GAVEN 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

Bloemengroet en collecten (zie hieronder)  
Orgelspel: Koraalbewerking over psalm 145 van Klaas Bartlema (1918 - 1997) 
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Zegen 

Orgelspel   Fuga in Bes, toegeschreven aan J. S. Bach (1685 - 1750) 

Aan deze dienst werd meegewerkt door: 
Ellis Ezinga - voorganger; Maarten Boonstra - orgel 
Peter Baan - ouderling van dienst 
Leden cantorij: Janneke van Rossen; Martine Rooze; Hans Nuhoff; Mark Zwijsen 

Technische realisering van de uitzending op internet: 
Geluid - Jan Hendrik Labots; beeld - Martin Vreeken; webmaster - Peter Baan 

Voor zondag 18 tot en met zaterdag 24 oktober zijn de collectedoelen: 

    • 1e collecte: Kerk in Actie: Rwanda - met zusters werken aan voldoende eten 
      zie: https://www.kerkinactie.nl/projecten/boerinnen-zorgen-voor-voldoende-voedsel 
    • 2e collecte: Protestantse gemeente te Leiden 
    • 3e collecte: Kosten predikantsplaatsen en aanstellingen kerkelijk werkers 

U kunt digitaal bijdragen met de app Givt. Met deze app kunt u de hele week nog uw bijdragen 
geven, tot en met de zaterdag na de kerkdienst. Voor gebruik van de app is eenmalige registratie 
nodig.  ‘Collecte 1’ staat vermeld; ‘collecte 2’ en ‘collecte 3’ dienen desgewenst door u toegevoegd 
te worden. In de app kiest u uit de lijst gebouwen ‘Vredeskerk’ of u scant de QR-code die u vindt op 
www.deverbindingleiden.nl. 

Als gebruik van de app niet gaat, kunt u uw bijdrage ook overmaken naar rekening 
NL71 INGB 0678 6510 94 van de Protestantse gemeente Leiden 
o.v.v.  ‘18 oktober 2020, De Verbinding’ 

Wilt u reageren op de dienst? Dat kan op: www.deverbindingleiden.nl
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