
3 Er is een tafel om te eten
voorbij het niemandsland.
Er is een volk dat wordt vergeten,
dat volk roept overal. Refrein

4 Er is een wereld zonder grenzen,
zo groot als het heelal.
Er is een hemel voor de mensen,
dat hoor je overal. Refrein

- Zegen, waarna we zingen: - Shalom chaverim 
(Shalom mijn vrienden, tot we elkaar weer ontmoeten )

Shalom Chaverim, shalom chaverim,
Shalom, shalom
L’hit-rah-oat, L’hit-rah-oat
Shalom, shalom
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- WelcomeSingers: Shalom ( Opwekking 247)
Shalom, shalom, shalom
Ha Mashiach
Shalom, shalom, shalom

- Woord van welkom

- Zingen: Psalm 87 (staande)

Op Sions berg sticht God zijn heil'ge stede. 
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof. 
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof; 
door uwe poort zal ieder binnentreden. 

Rahab en Babel zullen u behoren. 
Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer 
en ieder land erkent Hem als de Heer. 
O moederstad, uit u is elk geboren! 

God zal hen zelf bevestigen en schragen 
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft, 
hen tellen, als in Israël ingelijfd, 
en doen de naam van Sions kind'ren dragen. 

Zij zullen saam, de groten met de kleinen, 
dansend de harpen en cymbalen slaan, 
en onder fluitspel in het ronde gaan, 
zingend: "In U zijn al onze fonteinen

- Beginwoord en groet

- Zingen: Psalm 122: 3

Bidt heil toe aan dit Vredesoord; 
dat die u mint bevredigd zij, 

2

Refrein: Want van U is het Koninkrijk, de kracht 
            en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. (2x)

Onze Vader in de hemel,
geef ons daaglijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij dat doen.
Hen vergeven die 
ons iets schuldig zijn. (Refrein)

En leidt ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van het kwaad. (Refrein) 
Amen. Amen.

- Collecten: 

- Zingen:Er is een stad voor vriend en vreemde  (Evang. Liedb. 194, 
staande)

1 Er is een stad voor vriend en vreemde
diep in het bloemendal,
er is een mens die roept om vrede,
die mens roept overal

Refrein:
Jeroesjalajiem, stad van God,
wees voor de mensen een veilig huis.
Jeroesjalajiem, stad van vrede,
breng ons weer thuis.

2 Er is een huis om in te wonen
voorbij het dodendal,
er is een vader met zijn zonen,
zij roepen overal. Refrein
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en bidden dat de Heer je zal bevrijden.
Shalom is er voor hen…
… die bidden om vrede voor Jeruzalem,
en rust binnen haar muren.
Shalom, Jeruzalem,
mag zijn vrede eeuwig duren.  Refrein:

- Meditatief woord:  Israël: verbondenheid

- Zingen: Gezang 434: 1,2,5

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.

- Dankgebed, na gebedsintenties zingen we 
  kyrie eleison(4x) (uit: ‘Geroepen om te zingen’, nr. 46)
  en dan zingen we: 'Onze Vader'

Onze Vader in de hemel,
heilig is uw naam
Laat uw koninkrijk 
spoedig komen,
Laat uw wil worden gedaan,
In de hemel, 
zo ook hier op aard'.
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dat vrede in uw wallen zij, 
gezegend zij uw muur en poort! 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in 
om u met vrede te ontmoeten! 
Om al mijn broeders binnen u, 
om 's Heren tempel wil ik u, 
o stad van God, met vrede groeten 

- Gebed

- Wie op de Heer vertrouwen (Opwekking 184) 
WelcomeSingers: 2x ; allen 1x

Wie op de Heer vertrouwen,
zijn als de berg Sion die niet wankelt,
maar voor altoos blijft.
Rondom Jeruzalem zijn bergen;
zo is de Heer rondom zijn volk
van nu aan tot in eeuwigheid,
halleluja, halleluja.

- De Bijbel open: Jesaja 54: 10 - 17

- Zingen: Waarom, o God, waarom?
Naar Habakuk 1, 1-3; uit: Youth for Christ 185’
WelcomeSingers: couplet 1,2,4; allen: couplet 3,5

1. Waarom, waarom? Waarom, o God waarom? 
Ik roep naar U bij dag en nacht, 
terwijl ik op uw antwoord wacht, 
U luister niet, uw stem blijft stom. Waarom?

2. Waarom, waarom? Waarom, o God, waarom? 
Ik schreeuw het uit: ‘Geweld, geweld’. 

3



De mensen sterven ongeteld. 
Ze buigen wat nog recht was 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?

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. 

- Signaal  Wat zal de wereld mooi zijn op die dag

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag
Als Jezus weer zal komen op de wolken 
Dat al wat leeft, de natiën, de volken 
Zich voor Hem zullen buigen vol ontzag 

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag 
Als God zijn tent zal opslaan bij de mensen 
Als volken niet gescheiden meer door grenzen 
Zich zullen scharen onder Christus vlag
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag 
Als heel de schepping zal gezuiverd wezen 
Als de aarde zal vernieuwd zijn en genezen 
Van al ons kwaad, van heel ons wangedrag 

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag 
Als God herstellen zal wat wij verknoeiden 
Als rusten zullen, al de zwaar vermoeiden 
Als tranen zijn verdreven door een lach 
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Wat zal de wereld mooi zijn op die dag 
Als God zijn volk met heerlijkheid zal kronen 
En in het nieuw Jeruzalem doen wonen 
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag	  

- Zingen: Hine matov    (Opwekking 34) 
(Zie toch lieflijk als zonen) 
1x helemaal, daarna canon in twee groepen

Hineh ma tov uma na'im. 
Shevet achim gam yachad. 
Hineh ma tov uma na'im. 
Shevet achim gam yachad.

- De Bijbel open: Psalm 122 

- Zingen:  Vrede voor Jeruzalem  (Opwekking 744)

Jeruzalem, de stad van trouw.
Jeruzalem, de heilige stad.
Jeruzalem, gezegend ben je,
God heeft jou zo liefgehad.
Refrein:
Wij bidden je vrede toe, Jeruzalem,
en rust binnen je muren.
Shalom, Jeruzalem,
mag zijn vrede eeuwig duren.

Jeruzalem, geliefde stad.
Jeruzalem, de stad van de Heer.
Jeruzalem, gezegend ben je,
God brengt in jouw lot een keer.  Refrein

Bridge:
Wij treuren om de pijn die jij moet lijden,
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