Welkomstwoord en mededelingen
♫ Ik wil juichen voor U, mijn Heer (OTH 271)
Ik wil juichen voor U, mijn Heer,
met blijdschap in mijn hart.
Ik wil jubelen voor U, Heer,
mijn hart is vol ontzag.
Ik erken: U, Heer, bent God
en ik behoor U toe.
Mijn aanbidding is slechts voor U
wat ik ook denk of voel.

Ik wil juichen voor U, mijn Heer,
met blijdschap in mijn hart.
Ik wil jubelen voor U, Heer,
mijn hart is vol ontzag.
Ik erken: U, Heer, bent God
en ik behoor U toe.
Mijn aanbidding is slechts voor U
wat ik ook denk of voel.

Refrein:
En ik ga door de poorten met een
loflied,
want ik wil U ontmoeten deze dag.
En ik zing U alle lof toe,
'k hef mijn handen naar U op.
Ik prijs Uw naam,
God van de eeuwigheid.

Want de Heer is goed.
Zijn goedertierenheid
is tot in eeuwigheid, amen!
Ja, de Heer is goed,
zijn liefde en zijn trouw
zijn tot in eeuwigheid, amen!
Refrein

Stil gebed
Votum en groet
♫ Tienduizend redenen (Opwekking 733)
1. De zon komt op, maakt de
morgen
wakker; mijn dag begint met een
lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat
mij mag overkomen, laat mij nog
zingen als de avond valt.

Refrein:
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige
Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige
Naam.
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2. Heer, vol geduld toont U ons Uw
liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is
zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven
zingen; tienduizend redenen tot
dankbaarheid.

3. En op die dag, als mijn kracht
vermindert, mijn adem stokt en
mijn einde komt, zal toch mijn ziel
Uw loflied blijven
zingen; tienduizend jaar en tot in
eeuwigheid.
Refrein (2x)
Verheerlijk Zijn heilige Naam. (2x)

Refrein

Geloofsbelijdenis
♫ Ik geloof in God de Vader

(OTH 153)

1. Ik geloof in God de Vader, Schepper, die de schepping draagt.
In zijn Zoon, in Christus Jezus die, geboren uit een maagd,
aan het kruis de wereld redde, onze zonden op zich nam.
Opgestaan en opgevaren troont Hij aan Gods rechterhand.
Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer. (4x)
Naam aller namen. (2x)
2. Ik geloof in God de Trooster, gaven van de Heil’ge Geest,
die Gods woord aan ons bevestigt: gaat en predikt en geneest.
Als Hij komt met macht en luister zal de mensheid voor Hem staan.
Dan zal elke knie zich buigen, elke tong belijdt zijn naam.
Jezus, U bent Heer, U bent Heer. (4x)

Schriftlezing (Daniël 6: 1-17)
1 Darius de Mediër verkreeg het koningschap; hij was toen tweeënzestig jaar.
Daniël in de leeuwenkuil
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
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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 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!’
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MP3 zingt
-

Laat het huis gevuld zijn (Opwekking 623)
Ik wil heel dichtbij U zijn (Opwekking 581)

Gebed
♫ Ik kniel neer (Opwekking 549)
1. Ik kniel neer, en beleid
U bent Heer, in dit huis.
Ik kniel neer, en beleid
U bent Heer, in dit huis.

2. Ik kniel neer, en beleid
U bent Heer, in dit huis.
Ik kniel neer, en beleid
U bent Heer, in dit huis.
Refrein

Refrein:
U bent mijn Leven, Mijn Licht.
ik zoek uw aangezicht.
Aan uw voeten, dicht bij U
Kniel ik neer, Kniel ik neer.

3. Ik kniel neer, en beleid
U bent Heer, in dit huis.
Ik kniel neer, en beleid
U bent Heer, in dit huis. (3x)

Preek “Durf jij het aan?!”
♫ Wat de toekomst brengen moge
1. Wat de toekomst brengen
moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

2. Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,
als ik in uw hemel kom!
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3. Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behand'len,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handenen
geleid mij als een kind.

4. Waar de weg mij brengen
moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land

MP3 zingt
-

Jezus alleen (Opwekking 575)
Er is een dag (Opwekking 585)

Dankgebed
Collecten (MP3 zingt “Agnus Dei”)
♫ Prijs Adonai (Opwekking 638)
1. Wie is als Hij?
de Leeuw maar ook het Lam,
gezeten op de troon.
Bergen buigen neer,
de zee verheft haar stem
voor de allerhoogste Heer.

Refrein:
Prijs Adonai,
wanneer de zon opkomt
totdat ze ondergaat.
Prijs Adonai,
alle naties van de aard'
alle heiligen; aanbid Hem.

Zegen
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♫ Gebed om zegen (OTH 137)
Zegen mij op de weg die ik moet
gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal
staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij
verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!

Zegen ons waar we in geloof voor
leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde
geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!
Vader, maak ons tot een zegen;
hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen,
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen
zijn.

Vader, maak mij tot een zegen;
ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij
als de Bron van leven,
die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt
voor mij.
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Bedankt dat je er was!
We wensen je een fijne week toe!
De jeugddienstcommissie:
Christian Viskil, Damian de Jong,
Gerald van Melick, Lennard van Gelder,
Nico Moret en Wilco van der Steeg.

De volgende jeugddienst is op 23 maart 2014.
Wil je ons wat vragen, laten weten of napraten
over deze dienst?
Mail dan naar jdcstrijen@hervormdstrijen.nl
Of kijk op www.hervormdstrijen.nl/jdcstrijen
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