
 
1. Welkomstwoord en korte toespraak  
      door de heer drs. G. van Veldhuizen 
 Locatiedirecteur   
 
 
2. Samenzang: Psalm 25: 6 
 

Wie heeft lust den HEER te vrezen, 
't Allerhoogst en eeuwig goed? 
God zal Zelf zijn Leidsman wezen; 
Leren, hoe hij wand'len moet. 
't Goed, dat nimmermeer vergaat, 
Zal hij ongestoord verwerven, 
En zijn Godgeheiligd zaad 
Zal 't gezegend aard'rijk erven.  

 
 
3. Schriftlezing: Daniël 1 : 1 – 15  

1. In het derde jaar des koninkrijks van Jojakim, den koning van Juda, 
kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, te Jeruzalem, en 
belegerde haar. 

2. En de HEERE gaf Jojakim, den koning van Juda, in zijn hand, en 
een deel der vaten van het huis Gods; en hij bracht ze in het land 
van Sinear, in het huis zijns gods; en de vaten bracht hij in het 
schathuis zijns gods. 

3. En de koning zeide tot Aspenaz, den overste zijner kamerlingen, 
dat hij voorbrengen zou enigen uit de kinderen Israëls, te weten, 
uit het koninklijk zaad, en uit de prinsen; 

4. Jongelingen, aan dewelke geen gebrek ware, maar schoon van 
aangezicht, en vernuftig in alle wijsheid, en ervaren in 
wetenschap, en kloek van verstand, en in dewelke bekwaamheid 
ware, om te staan in des konings paleis; en dat men hen 
onderwees in de boeken en spraak der Chaldeeën. 

5. En de koning verordende hun, wat men ze dag bij dag geven zou 
van de stukken der spijs des konings, en van den wijn zijns dranks, 
en dat men hen drie jaren alzo optoog, en dat zij ten einde 
derzelve zouden staan voor het aangezicht des konings. 

6. Onder dezelve nu waren uit de kinderen van Juda: Daniël, 
Hananja, Misael en Azarja. 

7. En de overste der kamerlingen gaf hun andere namen, en Daniël 
noemde hij Beltsazar, en Hananja Sadrach, en Misael Mesach, en 

Azarja Abed-nego. 
8. Daniël nu nam voor in zijn hart, dat hij zich niet zou ontreinigen met 

de stukken van de spijs des konings, noch met den wijn zijns dranks; 
daarom verzocht hij van den overste der kamerlingen, dat hij zich 
niet mocht ontreinigen. 

9. En God gaf Daniël genade en barmhartigheid voor het aangezicht 
van den overste der kamerlingen. 

10. Want de overste der kamerlingen zeide tot Daniël: Ik vreze mijn heer, 
den koning, die ulieder spijs, en ulieder drank verordend heeft; want 
waarom zou hij ulieder aangezichten droeviger zien, dan der 
jongelingen, die in gelijkheid met ulieden zijn? Alzo zoudt gij mijn 
hoofd bij den koning schuldig maken. 

11. Toen zeide Daniël tot Melzar, dien de overste der kamerlingen 
gesteld had over Daniël, Hananja, Misael en Azarja: 

12. Beproef toch uw knechten tien dagen lang, en men geve ons van het 
gezaaide te eten, en water te drinken. 

13. En men zie voor uw aangezicht onze gedaanten, en de gedaante der 
jongelingen, die de stukken van de spijs des konings eten; en doe met 
uw knechten, naar dat gij zien zult. 

14. Toen hoorde hij hen in deze zaak, en hij beproefde ze tien dagen. 
15. Ten einde nu der tien dagen, zag men, dat hun gedaanten schoner 

waren, en zij vetter waren van vlees dan al de jongelingen, die de 
stukken van de spijze des konings aten. 

 
4. Meditatie door ds. G. Pater 
 Predikant te Ouddorp 
 
 
5. Dankgebed door ds. G. Pater  
  
 
6. Samenzang: Morgenzang: 3 en 4 
 

3.  Dat wij ons ambt en plicht, o HEER, 
Getrouw verrichten tot Uw eer; 
Dat Uwe gunst ons werk bekroon', 
Uw Geest ons leid' en in ons woon' 

4.  Zie op ons neder in genâ, 
Opdat ons werk voorspoedig ga; 
En scheld ons alle misdaân kwijt, 
O HEER, die vol ontferming zijt 

 
 
 
 
 



 
 
 
Alle medewerkers van het Hoornbeeck College in Gouda wensen 
jullie een goed cursusjaar 2020 - 2021 toe. 
We verzoeken jullie/u dit programma na afloop mee te nemen. 
De koster(s) van de kerk zeggen we hartelijk dank voor hun goede 
zorgen! 
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