Opening door de leiding
Zingen: Psalm 81:12
Opent uwen mond,
Eist van Mij vrijmoedig,
Op Mijn trouw verbond;
Al wat u ontbreekt,
Schenk Ik, zo gij ’t smeekt,
Mild en overvloedig.
Schriftlezing: Daniel 6: 17-24
17. Toen beval de koning, en zij brachten Daniël voor, en wierpen hem in den kuil der
leeuwen. En de koning antwoordde en zeide tot Daniël: Uw God, Dien gij geduriglijk eert, Die
verlosse u.
18. En er werd een steen gebracht en op den mond des kuils gelegd; en de koning
verzegelde denzelven met zijn ring en met den ring zijner geweldigen, zodat de wil
aangaande Daniël niet zou veranderd worden.
19. Toen ging de koning naar zijn paleis, en overnachtte nuchter en liet geen vreugdespel
voor zich brengen; en zijn slaap week verre van hem.
20. Toen stond de koning in den vroegen morgenstond met het licht op, en hij ging met
haast heen tot den kuil der leeuwen.
21. Als hij nu tot den kuil genaderd was, riep hij tot Daniël met een droeve stem; de koning
antwoordde en zeide tot Daniël: O Daniël, gij knecht des levenden Gods, heeft ook uw God,
Dien gij geduriglijk eert, u van de leeuwen kunnen verlossen?
22. Toen sprak Daniël tot den koning: O koning, leef in eeuwigheid!
23. Mijn God heeft Zijn engel gezonden, en Hij heeft den muil der leeuwen toegesloten, dat
zij mij niet beschadigd hebben, omdat voor Hem onschuld in mij gevonden is; ook heb ik, o
koning, tegen u geen misdaad gedaan.
24. Toen werd de koning bij zichzelven zeer vrolijk en zeide, dat men Daniël uit den kuil
trekken zou. Toen Daniël uit den kuil opgetrokken was, zo werd er geen schade aan hem
gevonden, dewijl hij in zijn God geloofd had.
Gebed
Bijbelse vertelling door de leiding
Zingen: Psalm 116:1
God heb ik lief, want die getrouwen Heer’
Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen;
Hij neigt Zijn oor, ‘k roep tot Hem, al mijn dagen;
Hij schenkt Mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

Gedicht door de leiding
Iedere maand kwamen de clubleden heel trouw
Naar het verenigingsgebouw.
Hier werd verteld uit Gods Woord,
Dit werd door al onze vrienden en vriendinnen gehoord.
Samen knutselen, samen zingen, samen praten,
Het leek zo gewoon, maar niemand had in de gaten,
Dat het heel bijzonder was, zelfs onuitsprekelijk groot!
Dat beseffen we nu pas, in deze corona-nood!
Al ruim een jaar komen we niet meer bij elkaar,
Geen knuffel of een hand-op-de-schouder-gebaar.
Geen verhalen meer van onze vrienden en vriendinnen,
Niemand komt meer met een traktatie naar binnen.
Geen koffiepauze, geen jarige die naar voren mag komen,
Geen ogen meer die we even weg zien dromen,
Geen koster meer die met jullie een praatje kwam maken,
We waren bang om jullie kwijt te raken.
Maar gelukkig, sinds dit seizoen kunnen jullie wel luisteren naar het Bijbelverhaal,
We hopen dat jullie hiernaar blijven kijken allemaal!
Wat is de Heere onuitsprekelijk goed,
Dat Hij dit voor ons doet!
Wij horen van clubleden die naar deze ochtenden toeleven
Ook hierover wil de Heere Zijn zegen geven.
Hier bidden we om, ook als clubleiding,
Om Zijn zegen, Zijn trouwe zorg en leiding!
Lieve vrienden en vriendinnen, Bidt of je zonden je mogen worden tot smart
Bidt de Heere om een nieuw hart.
Bidt als je uit de Bijbel hoort of leest,
Om de werking van Gods Heilige Geest.
We bidden met jullie of de Heere het coronavirus wil overwinnen,
We bidden of we weer samen mogen komen met onze vrienden en vriendinnen,
en als het verenigingsgebouw weer gevuld wordt met al onze klanken,
Zullen we dan niet vergeten de Heere hiervoor te danken!

Zingen: Psalm 93:4
Uw macht is groot, Uw trouw zal nooit vergaan;
Al wat Gij ooit beloofd hebt, zal bestaan.
De heiligheid is voor Uw huis, o Heer’,
Eeuw uit, eeuw in, tot sieraad en tot eer.
Verjaardag vieren
Zingen Psalm 134:3
Dat ’s Heeren zegen op u daal’;
Zijn gunst uit Sion u bestraal’,
Hij schiep ’t heelal, Zijn naam ter eer;
Looft, looft dan aller heren Heer’.
Bijbelteksten voorgedragen door de clubleden:
Psalm 27:14
Wacht op den Heere, zijt sterk, en Hij zal uw hart versterken; ja wacht op den Heere.
Psalm 46:2A
God is ons een Toevlucht en sterkte.
Psalm 81:11B (m.b.v. picto)
Doe uw mond wijd open, en Ik zal hem vervullen.
Psalm 86:3
Zijt mij genadig, Heere, want ik roep tot U den gansen dag.
Psalm 89:53
Geloofd zij de Heere in der eeuwigheid. Amen, ja amen.
Psalm 100:5
Want de Heere is goed, Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid, en Zijn getrouwheid van
geslachte tot geslacht.
Zingen psalm 100:4
Want goedertieren is de Heer’,
Zijn goedheid eindigt nimmermeer;
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht,
Tot in het laatste nageslacht.
Bijdrage door de leiding en clubleden

Vrije vertelling door de leiding
Zingen: psalm 68:10
Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
Met Zijne gunstbewijzen;
Die God is onze zaligheid.
Wie zou die hoogste Majesteit
Dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
Ons ’t eeuwig, zalig leven,
Hij kan, en wil, en zal in nood,
Zelfs bij het naad’ren van den dood,
Volkomen uitkomst geven.
Sluiting door de voorzitter

