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- Dankgebed, voorbeden, afgesloten met Onze Vader 
- Collecte: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds 
WelcomeSingers zingen: Vrede voor 
Jeruzalem (opwekking 744).  
- Slotlied: De zegen van God  (staande) 
 
De zegen van God, onze Vader 
zij met ons waar wij ook gaan. 
Hij zal ons behoeden, bewaren, 
en legt over ons Zijn Naam. 
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam, 
Hij zal er zijn en met ons gaan. 
 
Genade van Christus de Here, 
Zijn waarheid zij ons tot licht, 
om steeds meer Zijn liefde te leren, 
te leven op Hem gericht. 
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam, 
Hij zal er zijn en met ons gaan. 
 
Hij zal door Zijn Geest ons geleiden, 
met kracht zal Hij naast ons staan, 
door vrede en hoop ons verblijden, 
zo zendt Hij ons in Zijn Naam. 
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam, ) 
Hij zal er zijn en met ons gaan. ) 2x 
 
- Zegen 
- Zingen: Shalom, Shalom… ( Opw. 247) 
 
Shalom, shalom,shalom, Ha Mashiach. 
Shalom, shalom,shalom, Ha Mashiach. 
Shalom, shalom, shalom. 
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Hij is als de muren 
van een sterke woning. 
 
Refrein: 
Halleluja! Halleluja!    ) 
Halleluja! Halleluja!    )2x 
 
Israël, verheug u in de Here, 
Hij heeft uw land met liefde overgoten; 
Israël, u zult met Hem regeren, 
dat is de luister van zijn gunstgenoten. 
 
Refrein: 
Halleluja! Halleluja!    ) 
Halleluja! Halleluja!    )2x 
 
- De Bijbel open: Psalm 87 
1-2Van de Korachieten, een psalm, een lied. Boven alle 
steden van Jakob heeft de HEER de poorten van Sion 
lief, zijn vesting op de heilige bergen. 
3Van u wordt met lof gesproken, stad van God. sela 

4‘Ik noem Rahab en Babel mijn getrouwen. 
Filistea, Tyrus en Nubië zijn alle hier geboren.’ 
5Met recht kan men van Sion zeggen: ‘Welk volk ook, het 
is hier geboren, de Allerhoogste houdt Sion in stand.’ 6Bij 
de namen van de volken schrijft de HEER: ‘Dit volk is 
hier geboren.’ sela 
7En dansend zingen zij: ‘Mijn bronnen zijn alleen in u.’ 
 
- Zingen: Psalm 87: 1, 2, 3, 4 
- Meditatie: ‘Wat hou ik van uw huis’  
- Zingen: Lied 737: 1, 2, 3, 4, 5 en 21 
  Allen: 1; mannen: 2; vrouwen: 3; mannen: 4; vrouwen:5; 
allen 21. 
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- Voor de dienst zingen de WelcomeSingers:  Jubel, 
jubel, dochter Sions 
 
Refrein: 
Jubel, jubel dochter Sions, juich van harte Israël. 
Kom verheug u en wees vrolijk, dochter van Jeruzalem!  
 
Uw gerichten heeft Hij weggenomen 
De vijand weggevaagd. 
Ja de Here, Koning Israëls, 
is in uw midden, dus vrees niet.  Refrein 
 
Op die dag zal worden gezegd tot Jeruzalem: 
vrees niet Sion, Sion, Sion, 
laten uw handen niet verslappen.  Refrein 
 
De Heer uw God is in uw midden, 
een Held die verlost. 
Hij zal zich over u met vreugd' verblijden, 
met gejubel over u juichen!  Refrein 
 
- Welkom 
- Zingen: Psalm 122 : 1a vrouwen, b allen, 2a mannen,     
b allen, 3 Allen 
- Stil gebed, Votum en groet. 
- Inleiding op het thema ‘ Wat hou ik van uw huis’ (naar 
Psalm 84) 
- Zingen: Lied 84 a  
  WelcomeSingers: 1, 3; allen  2, 4, 5 
- Signaal Huis van God (van Jaap Zijlstra) 
 
Dit is een huis om de Heer te ontmoeten, 
plaats van gebed, van muziek tot zijn eer, 
smeeklied en lofzang en taal van ontferming, 
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woorden gewijd aan de trouw van de Heer. 
 
Dit is een schutse, hier mag ik vertoeven, 
voel ik mij eenzaam of droevig gestemd, 
blakend van geestdrift of stil van ontroering, 
Hij is de Heer die mij door en door kent. 
 
Dit is Gods woning, hier vind ik zijn tafel, 
hier komt Hij tot ons in brood en in wijn, 
hier vieren wij zijn genade en goedheid, 
mogen wij blij voor zijn Aangezicht zijn. 
 
Eenmaal, o God, bent U alles in allen, 
wist U de tranen van ieders gezicht, 
eenmaal, o God, aan het eind van de tijden, 
neemt U ons op in de stad van het licht. 
 
- Gebed 
- Zingen: Wie op de Heer vertrouwen ( Opw. 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 56: 1-8 
1Dit zegt de HEER: Handel rechtvaardig, handhaaf het 
recht; de redding die ik breng is nabij, en weldra 
openbaar ik mijn gerechtigheid. 
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2Gelukkig de mens die zo handelt, het mensenkind dat 
hieraan vasthoudt; hij neemt de sabbat in acht en 
ontwijdt hem niet, hij weerhoudt zijn hand van het kwaad. 
3De vreemdeling die zich met de HEER heeft 
verbonden, laat hij niet zeggen: ‘De HEER zondert mij 
zeker af van zijn volk.’ En laat de eunuch niet zeggen: 
‘Ik ben maar een dorre boom.’ 
4Want dit zegt de HEER: De eunuch die mijn sabbat in 
acht neemt, die keuzes maakt naar mijn wil, 
die vasthoudt aan mijn verbond, 
5hem geef ik iets beters dan zonen en dochters: 
een gedenkteken en een naam in mijn tempel 
en binnen de muren van mijn stad. Ik geef hem een 
eeuwige naam, een naam die onvergankelijk is. 
6En de vreemdeling die zich met de HEER heeft 
verbonden om hem te dienen en zijn naam lief te 
hebben, om dienaar van de HEER te zijn – ieder die de 
sabbat in acht neemt en niet ontwijdt, ieder die vasthoudt 
aan mijn verbond –, 
7hem breng ik naar mijn heilige berg, 
hem schenk ik vreugde in mijn huis van gebed; 
zijn offers zijn welkom op mijn altaar. 
Mijn tempel zal heten ‘Huis van gebed voor alle volken’. 
8Zo spreekt God, de HEER, die bijeenbrengt wie uit 
Israël verdreven waren: Ik breng er nog meer bijeen dan 
al bijeengebracht zijn. 
 
- Zingen: Israël, verheug u in uw maker.  
 WelcomeSingers: coupletten; allen: refrein 
 
Israël, verheug u in uw maker, 
kinderen van Sion 
juich nu met uw Koning; 
Israël, de Heer is uw Bewaker, 


