
Protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding 
Kerkdienst op zondag 25 oktober 2020 - 21e zondag na Pinksteren 

VOORBEREIDING 

Orgelspel         Koraalbewerking over psalm 141  
    van Albert de Klerk (1917 - 1998) 

Welkom  

Aansteken paaskaarsen 

Stilte en bemoediging 

Lied van de zondag  Psalm 141: 1, 2, 5, 6 en 8 

Kyrië - gebed om ontferming  

Gloria    Lied 146c: 1, 3, 5, 6 en 7 

DE SCHRIFT GEOPEND 

Gebed van de zondag  

Lezing Daniël 6:2-29 (NBV 2004) 
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 moesten de satrapen 
rekenschap afleggen, opdat de koning geen schade zou lijden. 4 Daniël nu onderscheidde zich van 
de rijksbestuurders en satrapen door zijn buitengewone begaafdheid. De koning overwoog zelfs 
hem over het hele koninkrijk aan te stellen. 5 Daarom probeerden de rijksbestuurders en satrapen in 
Daniëls bewind iets te vinden om hem voor aan te klagen, 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 Daniël kunnen aanklagen, tenzij we iets zoeken dat verband houdt met de wet van zijn 
God.’ 7 Daarop richtten de rijksbestuurders 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 gouverneurs, zijn van mening dat er een koninklijk besluit 
moet worden uitgevaardigd waarin wordt vastgelegd dat eenieder 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. 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 
stelde 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 richting van Jeruzalem open vensters. Daar knielde hij neer, bad tot zijn 
God en prees hem, precies zoals driemaal per dag zijn gewoonte 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 koninklijk besluit: ‘Hebt u geen verbod 
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op schrift laten stellen dat ieder 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. 16 Maar de mannen drongen bij de koning aan en zeiden: ‘Bedenk, majesteit, 
dat geen verbod of besluit dat de koning heeft uitgevaardigd veranderd kan worden; het is een wet 
van de Meden en de Perzen.’ 17 Hierop gaf de koning bevel Daniël te halen en hem in de 
leeuwenkuil te werpen. De koning zei tegen Daniël: ‘Uw God, die u zo vasthoudend dient, zal u 
redden!’ 18 Er werd een steen gebracht waarmee de opening van de kuil werd afgedekt, en de 
koning verzegelde die met zijn zegelring en met de zegelring van zijn machthebbers, om te 
verhinderen dat iemand iets aan Daniëls omstandigheden zou veranderen. 
19 Daarna keerde de koning terug naar zijn paleis en bracht de nacht door zonder iets te eten; hij 
kon de slaap niet vatten, maar liet niets ter afleiding brengen. 20 Vroeg in de ochtend, toen het licht 
begon te worden, stond de koning op en haastte zich naar de leeuwenkuil. 21 Zodra hij in de buurt 
van de kuil kwam, riep hij Daniël met bedroefde stem toe: ‘Daniël, dienaar van de levende God, 
heeft uw God, die u zo vasthoudend dient, u van de leeuwen kunnen redden?’ 22 En Daniël zei 
tegen de koning: ‘Majesteit, leef in eeuwigheid! 23 Mijn God heeft zijn engel gezonden en de 
leeuwenmuilen gesloten. Ze hebben mij geen kwaad gedaan, omdat hij mij onschuldig acht; maar 
ook u, majesteit, heb ik niets misdaan.’ 24 De koning was bijzonder verheugd en hij beval Daniël 
uit de kuil te halen. Daniël werd uit de kuil getrokken, en hij bleek ongedeerd te zijn, want hij had 
op zijn God vertrouwd. 25 Toen gaf de koning bevel de mannen te brengen die Daniël hadden 
beschuldigd, en hij liet hen samen met hun kinderen en hun vrouwen in de leeuwenkuil werpen. Ze 
hadden de bodem van de kuil nog niet geraakt, of de leeuwen stortten zich op hen en vermorzelden 
al hun botten. 
26 Daarop schreef koning Darius aan alle volken en naties, welke taal zij ook spraken en waar ter 
wereld zij ook woonden: ‘Moge uw voorspoed groot zijn! 27 Hierbij beveel ik dat iedereen in het 
machtsgebied van mijn koninkrijk eerbiedig ontzag moet tonen voor de God van Daniël. Want hij is 
de levende God die bestaat in eeuwigheid. Zijn koningschap gaat nooit te gronde en zijn 
heerschappij is zonder einde. 28 Hij redt en bevrijdt, geeft tekenen en doet wonderen in de hemel en 
op aarde; hij heeft Daniël uit de klauwen van de leeuwen gered.’ 
29 Zo ging het Daniël voorspoedig onder het koningschap van Darius en onder het koningschap van 
Cyrus de Pers. 

Verkondiging 

Zang  Lied 611: 1, 2, 3 en 4 

GEBEDEN EN GAVEN 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

Bloemengroet en collecten (zie hieronder)  
Orgelspel: Aus tiefer Not schrei ich zu Dir, koraalzetting van Samuel Scheidt (1587 - 1654) 

Zegen 
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Orgelspel Koraalbewerking over lied 146C van Kurt Hessenberg (1908 - 1994) 

Aan deze dienst werd meegewerkt door: 
Otto Boonstra - voorganger; Maarten Boonstra - orgel 
Marieke Boter - ouderling van dienst; Astrid Krispijn - diaken van dienst 
Leden cantorij: Ria Swager; Anneke Verhoogt; Peter Galjaard; Wim Timmermans 

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

Voor zondag 25 tot en met zaterdag 31 oktober zijn de collectedoelen: 
    • 1e collecte: Het werk van diaconaal centrum De Bakkerij 
    • 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.  ‘25 oktober 2020, De Verbinding’ 

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