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ZONDAG 27 november 2022 
Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live 

 
1e advent 

Kerkdienst: 

 
16.30 uur:  Ds. Jan van Langevelde (Zierikzee) 

      Organist: Peter Geldof 

     Lector: Emma Renkema 

Welkom en mededelingen 

  Zingen: Liedboek 434,1.5  

Aansteken van de Paaskaars 

Stil gebed 

Votum en groet 

  Zingen: Liedboek 326,1.5 

Gebed om de Heilige Geest 

Schriftlezing: Daniël 5 en Lucas 12,13-21 

  Zingen: Psalm 36,1.2.3 | NB 

Verkondiging 

• Thema: 'Gewogen en...' 

  Zingen: Psalm 68,12.7 | NB  

Dankgebed en voorbeden 

Collecte-aankondiging 

  Geloofsbelijdenis (gezongen) 

Zegen 

 
Liedboek 434,1.5  
 
1 Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. 
  Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 
  Komt allen saam, 
  psalmzingt de heilige naam, 
  looft al wat ademt de Here. 
 
5 Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, 
  christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen. 
  Hart wees gerust, 
  Hij is uw licht en uw lust. 
  Alles wat ademt, zegt: Amen. 

http://www.gasthuiskerk.nl/live


2 
 

Liedboek 326,1.5 
 
1 Een rijke schat van wijsheid 
  schonk God ons in zijn woord. 
  Hebt moed, gij die op reis zijt, 
  want daarmee kunt gij voort. 
  Gods woord is ons een licht, 
  en elk die in vertrouwen 
  daarnaar zijn leven richt, 
  die zal erin aanschouwen 
  des Heren aangezicht. 
 

5 O Gij die wilt ontmoeten 
  wie vragen naar uw wil, 
  zie hoe wij aan uw voeten 
  zitten en luistren stil. 
  Geef dat tot U, o Heer, 
  't woord van uw welbehagen 
  niet ledig wederkeer', 
  maar dat het vrucht mag dragen, 
  uw grote naam ter eer. 

Daniël 5: 

 

Het feestmaal van Belsassar 
1 Op zekere dag richtte koning Belsassar voor zijn duizend machthebbers een groot 
feestmaal aan, en in gezelschap van deze machthebbers dronk hij wijn. 2  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. 3 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. 4  Ze 
dronken wijn en prezen hun goden van goud en zilver, van brons, ijzer, hout en steen. 5 
Terwijl ze dat deden verschenen er vingers van een mensenhand die iets op het 
pleisterwerk van de wand van het koninklijk paleis schreven, tegenover de luchter, zodat de 
schrijvende hand goed zichtbaar was voor de koning. 6 Hij trok wit weg, in verwarring 
gebracht door zijn gedachten. Hij stond te trillen op zijn benen en zijn knieën knikten. 7  
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.’ 8 Alle wijzen van de koning traden naar voren, maar zij 
konden de tekens niet lezen en de koning niet zeggen wat er stond. 9 Koning Belsassar 
was daarover zeer ontdaan, zijn gezicht werd nog bleker, en ook zijn machthebbers waren 
onthutst. 10 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. 11 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! 12 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.’ 13 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 weggevoerd? 14  Ik heb gehoord 
dat de geest van de goden in u woont, en dat u over veel verstand, inzicht en wijsheid 
beschikt. 15 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. 16 Ik 
heb over u gehoord dat u duidingen kunt geven en knopen ontwarren. Welnu, als u de 
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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.’ 
17  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. 18 
Majesteit, uw vader Nebukadnessar heeft van God, de Allerhoogste, koninklijke macht, 
aanzien, eer en majesteit gekregen, 19 en vanwege 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. 
20 Maar toen hij hooghartig en overmoedig werd, is hij van zijn koningstroon gestoten en is 
zijn eer hem ontnomen. 21 Hij werd door de mensen verstoten, hij kreeg het hart 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 Allerhoogste, boven het 
koningschap van de mensen staat en dat Hij alleen bepaalt aan wie Hij het verleent. 22 En 
hoewel u dit alles wist, bent u, zijn zoon Belsassar, niet nederig gebleven. 23  U hebt uzelf 
boven de Heer van de hemel verheven. 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. 24 Daarom heeft 
Hij die hand gezonden en de tekens laten opschrijven. 25 Dit is  wat er geschreven staat: 
Menee, menee, tekeel en parsien. 26 En dit is wat die woorden betekenen: menee – God 
heeft de dagen van uw koningschap geteld en er een einde aan gemaakt; 27 tekeel – u 
bent gewogen en te licht bevonden; 28 perees – uw koninkrijk is verdeeld en aan de 
Meden en de Perzen gegeven.’ 29 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. 30 Diezelfde nacht werd Belsassar, de koning van de 
Chaldeeën, gedood. 
 

Lucas 12,13-21: 

 

13 Iemand uit de menigte zei tegen Hem: ‘Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis 
met mij moet delen!’ 14  Maar Jezus antwoordde: ‘Wie heeft Mij als rechter of bemiddelaar 
over jullie aangesteld?’ 15 Hij zei tegen hen: ‘Pas op, hoed je voor iedere vorm van 
hebzucht. Want ook al heeft een mens nog zoveel, zijn leven bezit hij niet.’ 16 En Hij 
vertelde hun de volgende gelijkenis: ‘Het landgoed van een rijke man had veel opgebracht, 
17 en daarom vroeg hij zich af: Wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte om mijn voorraden 
op te slaan. 18 Toen zei hij bij zichzelf: Wat ik zal doen is dit: ik breek mijn schuren af en 
bouw grotere, waar ik al mijn graan en goederen kan opslaan, 19 en dan zal ik tegen 
mezelf zeggen: Je hebt veel goederen in voorraad, genoeg voor vele jaren! Neem rust, eet, 
drink en vermaak je. 20  Maar God zei tegen hem: “Dwaas, nog deze nacht zal je leven van 
je worden teruggevorderd. Voor wie zijn dan de schatten die je hebt opgeslagen?” 21 Zo 
vergaat het iemand die schatten verzamelt voor zichzelf, maar niet rijk is bij God.’ 
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Psalm 36,1.2.3 | NB 

 

1 De zonde die de zondaars vleit 
doet zacht en vol arglistigheid 
diep in hun hart zich horen. 
Zij vrezen niet voor God den Heer, 
en hun geweten spreekt niet meer, 
zij zijn aan 't kwaad verloren. 
Vol list en leugen is hun woord, 
zij laten door de schijn bekoord 
wat goed is achterwege. 
Bij nacht nog zinnen zij op kwaad, 
zij hebben hun verdorven staat, 
de boosheid lief gekregen. 
 

2 Uw heil is als de hemel hoog, 
uw trouw verheft zich voor ons oog 
tot in de hoogste wolken. 
Uw recht is als de bergen vast, 
uw oordeel als de vloed die wast, 
tot schrik voor alle volken. 
Uw gunst alleen maakt waarlijk vrij, 
ja, over mens en dier wilt Gij 
alom uw vleug’len spreiden. 
Bij U te wonen, Heer, is goed, 
met spijs en drank in overvloed 
wilt Gij ons hart verblijden. 

3 Bij U, Heer, is de levensbron, 
Gij doet ons klaarder dan de zon 
het licht der wereld schouwen. 
Schenk toch uw heil dat leven doet 
en wees voor wie U kennen goed, 
bevestig ons vertrouwen. 
geef dat ik niet door 't ruw geweld 
der goddelozen word geveld, 
beschaam hun trotse zielen. 
Maar zie, daar storten zij al neer, 
men stoot ze om, zij zijn niet meer: 
zij liggen, waar zij vielen. 
 
Psalm 68,12.7 | NB 
 
12 Gij mogendheden, zingt een lied, 
zingt Hem die koninklijk gebiedt, 
hier en in alle landen. 
Hij heft zijn stem, een stem van macht - 
uw sterkte zij Hem toegebracht, 
strekt tot Hem uit uw handen. 
Zijn heerlijkheid en hoog bevel 
staan wakend over Israël, 
geen wankeling gedogend. 
Doorluchtig is uw majesteit, 
geef aan uw volk standvastigheid, 
o Here God hoogmogend. 
 

7 God zij geprezen met ontzag. 
Hij draagt ons leven dag aan dag, 
zijn naam is onze vrede. 
Hij is het die ons heeft gered, 
die ons in ruimte heeft gezet 
en leidt met vaste schreden. 
Hij die het licht roept in de nacht, 
Hij heeft ons heil teweeggebracht, 
dat wordt ons niet ontnomen. 
Hij droeg ons door de diepte heen, 
de Here Here doet alleen 
ons aan de dood ontkomen. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking, 

neem dan gerust contact op met onze predikant ds. Bert Renkema (0118-436 233)  of 
predikant@gasthuiskerk.nl of met één van de kerkenraadsleden. 

Voor meer informatie over onze gemeente zie www.gasthuiskerk.nl. 


