
Protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding 
Kerkdienst op zondag 27 september 2020 - 17e 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  Lied 283: 1, 2, 3, 4 en 5 

Kyrië - gebed om ontferming  

Gloria    Psalm 141: 1 t/m 6 

DE SCHRIFT GEOPEND 

Gebed van de zondag  

Lezing Daniël 1 (Vertaling SLS de Vries) 

In het derde jaar van het koningschap van Jojakim, koning van Juda, 
kwam Nebukadnezar, koning van Babel, naar Jeruzalem 
en bracht het in het nauw. 
De Heer gaf hem Jojakim, koning van Juda, in handen, 
als ook een groot deel van het vaatwerk van het huis van God. 
Hij bracht hen naar het land Sinear, naar het huis van zijn god. 
En de koning sprak tot Aspenaz, zijn opperhofmeester, 
enkele van Israels zonen te brengen 
- van koninklijke bloed en van adel – 
jongemannen zonder een enkel gebrek, 
mooi om te zien, bedreven in de wijsheid, 
die wisten wat er te weten valt 
en ook begrepen wat ze wisten, 
capabel om aan te treden in het huis van de koning. 
Men zou hen ook het schrift en de taal van de Chaldeeën onderwijzen. 
De koning verordende voor hen 
Een dagelijkse portie van de tafelspijzen van de koning 
En van de wijn die hij zelf dronk. 
Drie jaren moesten ze opgroeien 
En na verloop daarvan zouden ze dan aantreden 
voor het aangezicht van de koning. 
Onder hen waren uit Juda’s zonen: 



Daniël, Chananja, Misjael en Azarja. 
De opperhofmeester stelde voor hen nieuwe namen vast: 
voor Daniël: Beltjatsar, voor Chananja: Sadrach, 
voor Misjael: Mesach en voor Azarja: Aveed Nego. 

Maar Daniël bond zichzelf op het hart 
dat hij zich niet zou verontreinigen met de tafelspijzen van de koning 
en met de wijn die hij dronk. 
En hij verzocht de opperhofmeester dat hij zich daarmee niet hoefde te verontreinigen. 
God had gegeven 
dat Daniël genade en ontferming vond bij de opperhofmeester. 
De opperhofmeester zei tot Daniël: 
 Ik vrees wel mijn heer, de koning,  
 die jullie spijs en drank verordend heeft. 
 Want als hij zou zien dat jullie aanblik minder is 
 dan dat van de andere jongemannen in jullie gezelschap, 
 dan zouden jullie mijn hoofd met schuld bij de koning beladen. 
Daniël zei tot de kamerheer, die de opperhofmeester hen had toegewezen: 
 Beproef toch uw knechten tien dagen lang. 
 Laat men ons te eten geven van wat gezaaid is 
 En water om te drinken. 
 Laat dan uw ogen gaan  over onze gezichten  
 en de gezichten van de jongemannen die het beste van de koning wél eten. 
 Doe met uw knechten naar wat u dan ziet! 
Hij gaf hen hierin gehoor 
en nam voor tien dagen de proef. 

Aan het eind van die tien dagen 
zagen zij er beter uit  
en waren ze steviger dan de jongemannen 
die gegeten hadden van de tafelspijzen van de koning. 
Toen geschiedde  het 
dat de kamerheer de tafelspijzen en de wijn on te drinken liet wegnemen 
en hun gaf van wat gezaaid was. 
Deze vier jongemannen gaf God kennis en vernuft in al het geschrevene en wijsheid, 
en Daniël verstond allerlei visioenen en dromen. 

Aan het einde van de dagen 
waarvan de koning had gesproken dat men hen zou brengen 
bracht de opperhofmeester hen voor Nebukadnezar. 
En de koning sprak met hen. 
En onder allen werd er niemand gevonden als Daniël, Chananja, Misjaël  en Azarja. 
Zij zouden staan in de nabijheid van de koning. 
En in elke zaak van wijsheid en verstand, waarover hen de koning vroeg, 
vond hij hen tien keer beter dan alle magiërs en bezweerders in  heel zijn koninkrijk. 
Daniël bleef daar tot het eerste jaar van koning Kores. 

Verkondiging 



Zang  Lied 905: 1, 2, 3 en 4   

GEBEDEN EN GAVEN 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

Bloemengroet en collecten (zie hieronder)  
Orgelspel: Koraalbewerking over lied 905 van Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

Zegen 

Orgelspel   Fuga in g, toegeschreven aan Johann Sebastian Bach 

Aan deze dienst werd meegewerkt door: 
Sytze de Vries - voorganger; Maarten Boonstra - orgel 
Marieke Boter - ouderling van dienst; Astrid Krispijn - diaken van dienst 
Leden cantorij: Astrid Krispijn; Marijke Ouwerkerk; Theo Krispijn; Bas Oerlemans 

Technische realisering van de uitzending op internet: 
Beeld - Mark Zwijsen; geluid - Ronald Bos; webmaster - Peter Baan 

Voor zondag 27 september tot en met zaterdag 3 oktober zijn de collectedoelen: 
    • 1e collecte: Het werk van diaconaal centrum De Bakkerij 
    • 2e collecte: Protestantse gemeente te Leiden 
    • 3e collecte: Duurzaamheidsprojecten 

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 scant u onderstaande QR-code 
(elke week dezelfde). 

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. ‘27 september 2020, De Verbinding’ 

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

http://www.deverbindingleiden.nl

