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Stilte 
 
 
Inleidende muziek 
 

Chant donné 

Jehan Alain (1911-1940) 
 
 
Aansteken kaars 
 
 
(allen gaan staan) 
 
 
Openingsvers en lofprijzing 
 
  Heer, open mijn lippen • NLB 190a 
 
 
(allen gaan zitten) 
 
 
Hymne  Rechter in het licht verheven • NLB 1008   
 
 
De Psalm  Psalm 79   
  

(allen)  NLB 79, vers 1 
 
(voorzangers) Verzen 4 - 12 

   Vert. Naardense Bijbel • Chant: Jelle Stellingwerf 
 
Wij werden een smaad 
voor onze medebewoners, 
tot spot en hoon 
voor allen om ons heen. 
Ene, tot wanneer toornt ge voor immer?- 
brandt uw naijver 
verder als een vuur? 
Giet uw gramschap uit over die volkeren 
die u niet kennen 
en over de koninkrijken 
waar de aanroep van uw naam 
niet heeft geklonken! 
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Want Jakob vrat men kaal, 
zijn weide hebben ze verwoest! 
Gedenk voor ons niet 
de ongerechtigheden van vroeger, 
dat komen met haast uw ontfermingen 
ons tegemoet!- 
want hoe machteloos zijn wij! 
Help ons, God van onze redding, 
vanwege de glorie van uw naam, 
ontruk ons 
en doe verzoening over onze zonden, 
omwille van uw naam. 
Waarom zouden de volkeren zeggen: 
‘waar blijft nu hun God!’- 
worde voor onze ogen 
bij de volkeren bekend 
de wraak voor 
het vergoten bloed van wie u dienden! 
Kome voor uw aanschijn 
de klacht van een gevangene, 
want uw arm is zo groot, 
laat er iets overblijven 
van de kinderen des doods! 
Werp onze medebewoners 
zevenvoudig terug in de schoot 
hun smaad waarmee ze u, Heer, 
hebben gesmaad! 

 
(allen)  NLB 79, vers 5 
 
 
Korte inleiding op de lezing 
 
 
Lezing  Daniël 5 (vert. NBV) 
 

Het feestmaal van Belsassar 

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 
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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. 

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 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 
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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. 

 
 
 
Moment van inkeer en verstilling 
 
 
 
Muziek  Uit ‘Cantes magic’: Misterios 

Frederic Mompou (1893-1987) 
 
 
 
Canticum  Lofzang van Maria  

Met hart en ziel maak ik Hem groot • NLB 157d 
 
 
 
Gebeden 
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Voorbeden na iedere intentie zingt de gemeente na het door de 
 voorganger uitgesproken ‘daarom bidden wij’: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avondgebed 

 
 
 
Stil gebed 
 
 
 
Gezongen ‘Onze Vader’ • NLB 369b 
 
 
 
Avondlied  O Christus die de zonne zijt • NLB 239 

 

 
  

NLB 301h / m. Suzanne Toolan 
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Zegening 
  
V. Laten wij gaan in vrede: 
 

 
 
 
 
 
Uitleidende muziek  

 

Uit ‘Impressionsiones intimas’ no. 2 Andante 

Frederic Mompou 

 
   

 
 
 



 

 

Collectedoel 
 
Wijkdiaconie: voor het ondersteunen van mensen in de wijk die financieel of materieel in 
de knel zijn gekomen (individuele hulpverlening). Dankzij uw gift zijn de wijkdiakenen in 
staat om mensen in kwetsbare situaties te helpen met bijvoorbeeld een wasmachine, 
kleding, vergoeding van bijzondere medische kosten of praktische hulp bij schuldsanering. 
 
Digitaal kunnen giften overgemaakt worden via het giftenformulier of via het formulier op de 
‘doneerpagina’ op de website van de Nicolaïkerk of via de Nicolaïkerk-app, icoontje ‘geven’. 
Meer informatie over de app vindt u op onze website. 

 
U kunt de kerkmuziek ondersteunen door een gift over te maken naar het 
Muziekfonds van de Nicolaikerk, rek.nr. NL64 RABO 0130 7194 98 t.n.v. 
Nicolaikerk o.v.v. Muziekfonds of door de QR-code te scannen met de QR-
reader, de Tikkie-app of de camera. Dank u wel voor uw bijdrage! 

 
 
 

   
 
 
 

Agenda vespers Nicolaïkerk  
 
▪ Zondag 31 oktober, 17.00 uur • Cantatevesper 

Voorganger: ds. Idelette Otten 
Organist: Berry van Berkum 
M.m.v. Cappella di San Nicolaï  
Vocale solisten: Paulien van der Werff (sopraan), Anne-Marieke Evers (alt), 
Sebastian Brouwer (tenor), Mitchell Sandler (bas) 
Vespercantorij Nicolaïkerk o.l.v. Ko Zwanenburg 
Muziek: Ein feste Burg ist unser Gott, BWV 80 van J.S. Bach 

 
 
 

Opmaak liturgie: Margriet van Dijk-Meijer 
Jaargang 5, nummer 20 

https://site.skgcollect.nl/49/gift/formulier.html?id=4181
https://www.nicolaikerk.nl/doneer_1
https://www.nicolaikerk.nl/uploads/klant553/files/Onze%20kerk%20app%20is%20live.pdf

