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“Van U is de toekomst”

Voorganger ds. Henk-Jan Prosman
Met muzikale medewerking van Relion, onder leiding
van Ivan Verkerk.

Welkom
Votum en groet
Zingen 'Samen in de naam van Jezus'
Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot Zijn eer
Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En Zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
omdat Hij erover waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.
Prijs de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer
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Lezen van het gebod
Psalm 25:2
HERE, maak mij uwe wegen
door uw Woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G'uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil, o Heer,
'k blijf U al den dag verwachten.
Gebed
Zingen: ‘U maakt ons een’ & ‘Hosanna’
U maakt ons één,
U bracht ons tezamen,
wij eren en aanbidden U.
U maakt ons één,
U bracht ons tezamen,
wij eren en aanbidden U.
Wordt uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van uw gezin.
Wordt uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van uw gezin.
U maakt ons één,
U bracht ons tezamen,
wij eren en aanbidden U.
U maakt ons één,
U bracht ons tezamen,
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wij eren en aanbidden U.
Wordt uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van uw gezin.
Wordt uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van uw gezin.
U maakt ons één,
U bracht ons tezamen,
wij eren en aanbidden U.
Hosanna
Ik zie de grote koning
Vol glorie en met vuur omringd;
De aarde beeft, de aarde beeft.
Ik zie Hem in zijn liefde;
Onze zonden wast Hij weg.
En ieder zingt
En ieder zingt:
Hosanna, hosanna,
Hosanna in de hoge.
Hosanna, hosanna,
Hosanna in de hoge.
Ik zie een generatie
Opstaan in gehoorzaamheid,
Met puur geloof, met puur geloof.
Ik zie een grote doorbraak,
Opgewekt door ons gebed;
We knielen neer, we knielen neer.
Genees mijn hart en maak mij rein,
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Ontsluier het geheim van Uw heerlijkheid.
Leer mij hoe ik liefheb, Heer
Zoals U mij.
Raak mijn hart met wat U raakt,
Alles wat ik ben is voor U gemaakt
Op mijn weg van aards bestaan
Naar eeuwigheid.
Schriftlezing: Daniël 5
Op zekere dag richtte koning Belsassar voor zijn duizend machthebbers
een groot feestmaal aan, en in gezelschap van deze machthebbers dronk
hij wijn.
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. 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.
Ze dronken wijn en prezen hun goden van goud en zilver, van brons,
ijzer, hout en steen. 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. De koning trok
bleek weg, in verwarring gebracht door zijn gedachten. Hij stond te
trillen op zijn benen en zijn knieën knikten.
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”. Alle wijzen van de koning traden naar voren, maar
zij konden de tekens niet lezen en de koning niet zeggen wat er stond.
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Koning Belsassar was daarover zeer ontdaan, zijn gezicht werd nog
bleker, en ook zijn machthebbers waren onthutst.
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. 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
magiërs, bezweerders, Chaldeeën en waarzeggers – uw vader, majesteit!
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”.
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? Ik heb gehoord dat de geest van de
goden in u woont, en dat u over veel verstand, inzicht en wijsheid
beschikt. 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. 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”.
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. Majesteit – God, de Hoogste,
heeft uw vader Nebukadnessar koninklijke macht, aanzien, eer en
majesteit geschonken, 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. Maar toen hij hooghartig en
overmoedig werd, is hij van zijn koningstroon gestoten en is zijn eer
hem ontnomen. Hij werd door de mensen verstoten, hij kreeg het hart
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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. En
hoewel u dit alles wist, bent u, zijn zoon Belsassar, niet nederig
gebleven.
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. Daarom heeft hij die hand gezonden en de tekens laten
opschrijven. Dit is wat er geschreven staat: Menee, menee, tekeel
oefarsien. En dit is wat het betekent: menee – God heeft de dagen van
uw koningschap geteld en er een einde aan gemaakt; tekeel – u bent
gewogen en te licht bevonden; perees – uw koninkrijk is verdeeld en aan
de Meden en de Perzen gegeven”.
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. Diezelfde nacht werd Belsassar,
de koning van de Chaldeeën, gedood.
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Lied 8b (Zie de zon, zie de maan)
Zie de zon, zie de maan,
zie de sterren in hun baan,
sterren ontelbaar, overal vandaan,
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan,
Heer hoe heerlijk is Uw naam.
Hoor de zee, hoor de wind,
hoor de regen als hij zingt,
druppels ontelbaar in de oceaan,
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan,
Heer hoe heerlijk is Uw naam.
Zie ik de zon, de sterren en de maan,
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wat een wonder dat ik mag bestaan,
Heer hoe heerlijk is Uw naam,
Heer hoe heerlijk is Uw naam.
Preek
Relion speelt: You say en ‘Ik richt mijn oog op u’
Ik richt mijn oog op U
Ik richt mijn oog op U, die zonder schuld
Mijn zonde droeg aan het kruis
Door God verlaten en door hoon gesmaad
Betaalde U de prijs
Ik richt mijn oog op U, die tot ons kwam
Ik kniel neer bij het kruis
Eens komt U tot ons weer, met lofgeschal
Vanuit Uw Vaderhuis
Want Uw bewogenheid, heeft mij bevrijdt
Uw genade oneindig groot
Daarom dank ik U, met heel mijn hart
Mijn Verlosser, Zoon van God
Ik richt mijn oog op U, die overwon
Overwinnaar, op de troon
U die bent opgestaan, in heerlijkheid
U overwon de dood!
Jezus Zoon van God
U leeft in mij
Want Uw bewogenheid, heeft mij bevrijdt
Uw genade oneindig groot
Daarom dank ik U, met heel mijn hart
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Mijn Verlosser, Zoon van God
Geloofsbelijdenis (Melodie 'Wat de toekomst
brengen moge')
Ik geloof in God de Vader,
die een bron van vreugde is,
louter goedheid en genade,
licht in onze duisternis.
Hij, de Koning van de kosmos,
- het gesternte zingt Zijn eer -,
heeft uit liefde mij geschapen
en tot liefde keer ik weer.
Ik geloof in Jezus Christus
die voor ons ter wereld kwam
Zoon van God en Zoon des Mensen,
goede herder, offerlam.
Door te lijden en te sterven-groot is het geheimenis schenkt Hij mij het eeuwig leven
dat uit God en tot God is
Ik geloof dat mijn Verlosser,
door de dood is heengegaan
en op Pasen - God zij glorie -,
uit het graf is opgestaan.
Door het brood - dit is Mijn lichaam -,
door de wijn - dit is Mijn bloed -,
geeft de Vredevorst mij vrede,
maakt Hij alle dingen goed.
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Dankgebed en voorbede
Slotzang 885:1,2
Groot is uw trouw, o Heer mijn God en Vader
Er is geen schaduw van omkeer bij U
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu
Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond
Zegen
Relion speelt: ‘Blessing’
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