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EEN ZOMER VOL DETECTIVES 1,  Daniel en Bel 

 

Welkom en kaars 

 

Intronummer, private investigations 
It's a mystery to me - the game commences 

for the usual fee - plus expenses 

confidential information - it's in a diary 

this is my investigation - it's not a public inquiry 

 

I go checking out the reports - digging up the dirt 

you get to meet all sorts in this line of work 

treachery and treason - there's always  

an excuse for it 

and when I find the reason I still can't  

get used to it 

 

And what have you got at the end of the day? 

what have you got to take away? 

a bottle of whisky and a new set of lies 

blinds on the windows and a pain behind the eyes 

 

Scarred for life - no compensation 

private investigations 

 

Toelichting 

 

Lied over licht en woorden (goz 125,126,127) 

Mel:  licht dat ons aanstoot,  lied 601 liedboek 

 

Om licht te zien zijn wij gekomen 

Een krans van mensen wereldwijd 

Die waakzaam van de vrede dromen 

En werken aan gerechtigheid 

Ontsteek het vuur opdat wij horen 

Het lied dat zingt in alleman 

Tot nieuwe mensen zijn geboren 

Vrienden met vrede in de hand 

Het is mij een raadsel - het spel begint 

Voor de gewone prijs - inclusief 

uitgaves 

Vertrouwelijke informatie- in een 

dagboek 

Dit is mijn onderzoek - geen 

publiekelijke rondvraag 

 

rapporten lezen - graaf de troep op 

Je leert veel verschillende soorten 

mensen kennen in dit vak 

Verraad en ontrouw - altijd een excuus  

En als ik de reden vind kan ik er maar 

niet aan wennen 

 

En wat heb je aan het einde van de dag 

bereikt 

Wat heb je om mee te nemen 

Een fles whiskey en nieuwe leugens 

Gesloten gordijnen en pijn in je ogen 

 

Getekend voor het leven - geen 

compensatie 

Onderzoeken door een 

privédetective 
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Gods woord zo dikwijls afgeschreven 

Bestaat niet louter op papier 

Maar komt in vlees en bloed tot leven 

De speelplaats van het heil is hier 

Verborgen vuur een sterk vermoeden 

Verwaaide flarden van een lied 

Voldoende om de hoop te voeden 

Op ’t rijk waarin God zelf voorziet 

 

Als wij in machteloze woede 

Vertwijfeld vragen waar God blijft 

Komen soms mensen als geroepen 

Om stem of hand van God te zijn 

Zodat wij verder kunnen leven 

Een leven zoals God dat vraagt 

Geen leven van om niemand geven 

Maar leven dat een ander draagt. 

 

 

Gebed 

 

Inleiding 1 : Misdaad vroeger en nu 

 

Lied : wie van ons doet een ander recht (goz 60, 1,2) mel : psalm 134  

 

Wie van ons doet de ander recht 

Is er één die de waarheid zegt 

Wij spreken kwaad wij zwijgen dood 

Welk woord verdient er nog geloof 

 

Mensen verstommen voor elkaar 

Maken de goede trouw niet waar 

Woorden zijn leeg en harteloos 

Stenen geeft men elkaar voor brood 
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Inleiding 2  :  wie was Daniel, waar speelt het verhaal, wanneer 

geschreven. 

De eerste detective in de wereldliteratuur 

 

Lezing 1 :  Daniel 14 : 1-13      en 16 en 17   

Vertelling vrij naar de tekst  

(met uitbreiding tot 3 voudige herhaling) 

 

Tijdens vertelling bidt Daniel  het volgende  

 

Lied : Waarom ??  (goz 34  1,2,3  samen  

                              4,5  voorg/zanger) 

Allen 

1) Waarom, waarom, waarom, o God waarom? 

Ik roep tot u bij dag en nacht 

Terwijl ik op uw antwoord wacht 

U antwoordt niet, uw stem blijft stom. Waarom ?  

 

2) Waarom, waarom, waarom, o God waarom? 

Ik schreeuw het uit ‘Geweld geweld’ 

De mensen sterven ongeteld 

Ze buigen dat wat recht is krom. Waarom ? 

 

3) Waarom, waarom, waarom,  o God, waarom ? 

Zie wat ons hier wordt aangedaan 

Hoe lang moet dat nog verder gaan 

Wij komen in het onrecht om. Waarom? 

 

Voorganger/voorzanger 

4) Ik zal van U dromen, dan ben ik niet bang 

Het antwoord zal komen, al duurt het ook lang. 

 

5) Ik blijf op U wachten. Ik hoop op uw woord. 

Ik weet in gedachten dat U naar mij hoort. 
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Interactief ? ………   

1) Hoe kan het zijn dat het eten op is? 

2) Hoe kan Daniel aantonen dat het niet het beeld is dat eet? 

 

Lezing/vertelling 2 :  rest van het verhaal  t/m  22 

 

Boodschap/verkondiging :  

 

Muziek 

 

Lied : In kennis schuilt 

 (zingenderwijs 83  1-3,) 

 

In kennis schuilt dikwijls verdriet 

Verdriet om onrecht, macht en geld 

De mens die dat naar buiten brengt 

Wordt daarmee zelf 

het zwarte schaap 

Bedreigt bespot en bang gemaakt 

 

Tot het bedrog ontmaskerd is 

De leugen aan de kaak gesteld 

De waarheid aan het licht gebracht 

Vechten zij door 

tot onrecht is 

verdwenen en het recht hersteld 

 

Het is geen god die ons belaagt, 

En die ons treft met goed en kwaad 

Maar wij mensen zijn het zelf 

Die weten wat 

goed is en slecht 

God sta ons bij met dit geschenk. 
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Open ruimte 

 

gebed 

 

collecte 

 

verhaal/slotwoorden….  Abraham en de beelden 

 

slotlied :  God wanneer  (goz. 36 en 37) mel :midden in de 

winternacht 

 

Wat al eeuwen is verteld, waarvan wij ook dromen 

Wat door velen is voorspeld, gaat dat nog eens komen 

Wanneer eindigt toch de nacht, komt de tijd door ons verwacht, 

breekt het licht zich aan, vangt de vrede aan 

God wanneer, ja wanneer, gaan de tijden keren 

en zult U regeren 

 

Heer ontferm u smeken wij, over heel uw aarde 

Keer de dood en maak ons vrijdag schep een ploeg van zwaarden 

Dan komt vrede in het zicht, wordt Uw schepping opgericht, 

wordt het leven waar, voor en met elkaar 

God wanneer, ja wanneer gaan de tijden keren 

En zult U regeren. 

 

zegenbede 

 

beantwoord met : Heer leer ons zien (goz 70) 

melodie :  blijf mij nabij  (lied 247 liedboek) 

 

Heer leer ons zien, want soms lijkt dit bestaan 

Zinloos en vaag in nevels op te gaan 

Voelen wij ons verloren en alleen 

Dwalen wij zomaar rond en nergens heen 
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Heer leer ons zien, de zin en het verband 

U ons begin, en U ons vaderland 

Wees weer de God die ons heeft uitgedacht 

Wees weer de vader die ons thuis verwacht 

 

Heer, onze God, u maakt ons duister licht 

In onze mist schept U een vergezicht 

Ieder van ons hoe nietig hij ook is 

Heeft in Uw samenhang betekenis 

 

U bent de kracht die ons tot leven riep 

U bent de hoop van allen die U schiep 

U bent de hand die heel de mensheid bindt 

U het geluk dat zij tenslotte vindt.  
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