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- Signaal, ‘naar Jesaja 55: 12’.  
- Zingen: Lied 878  
WelcomeSingers: het lied; allen: het lied 
 
- Dankgebed, voorbeden, afgesloten met zingend bidden 
van het Onze Vader 
 
- Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds 
 
- Slotlied: Zegenlied (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. 
  
- Zegen 
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- WelcomeSingers: Shalom ( Opwekking 247) 
Shalom, shalom, shalom 
Ha Mashiach 
Shalom, shalom, shalom 
 
- Woord van welkom 
 
-  Aanvangslied: Psalm 122 1a zusters, 1b allen, 2a 
broeders, 2b allen - (staande) 
 
Zusters: Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, 
toen men mij zeide: ?Gord u aan 
om naar des Heeren huis te gaan ! 
Kom ga met ons en doe als wij !? 
 
Allen: Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in, 
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten ! 
Jeruzalem, van ver aanschouwd, 
wel saamgevoegd en welgebouwd, 
o schone stede, die wij groeten. 
 
Broeders: ;Hoe zijn de stammen opgegaan ! 
Hier gingen ons de voeten voor 
der pelgrims, die de Heer verkoor, 
hier, waar uw heil'ge muren staan ! 
 
Allen: Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in 
naar 's Heeren woord, om zijns naams ere ! 
Zo is het Israël gezegd: 
hier zijn de zetels van het recht, 
de troon, waar David zal regeren ! 
 
- Stil gebed, Votum en groet 
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Koor:  
De Heer is mijn Licht,   
de Rots van mijn verlossing.  
Ik vrees geen kwaad,   
want Hij is bij mij.  
 
Allen:  
Sta op, o kind’ren van Israël.  
Kom en prijs nu je Maker.  
Dans, zing en verheug j’ in Hem.  
Zing en verheug j’ in Hem.  
Zing en verheug j’ in Hem, o Israël.  
 
- “Delen in Shalom! “ 
 
- Zingen:  Lied 868: 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.  
 
2    Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;  
heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven.  
Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt,  
Hij heeft zijn woord u gegeven. 
 
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. 
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gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. 
Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. 
8 Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie iets 
weggeeft, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie 
leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie 
barmhartig voor een ander is, moet daarin blijmoedig 
zijn. 
 
- Zingen: Sta op, o kindren van Israël (Opwekking 262) 
WelcomeSingers: het lied; allen: het refrein 
 
Sta op, o kind’ren van Israël.  
Kom en prijs nu je Maker.  
Dans, zing en verheug j’ in Hem.  
Zing en verheug j’ in Hem.  
Zing en verheug j’ in Hem, o Israël.  
Allen:  
Sta op, o kind’ren van Israël.  
Kom en prijs nu je Maker.  
Dans, zing en verheug j’ in Hem.  
Zing en verheug j’ in Hem.  
Zing en verheug j’ in Hem, o Israël.  
Koor:  
De Heer is mijn Licht,   
de Rots van mijn verlossing.  
Ik vrees geen kwaad,   
want Hij is bij mij.  
 
Allen:  
Sta op, o kind’ren van Israël.  
Kom en prijs nu je Maker.  
Dans, zing en verheug j’ in Hem.  
Zing en verheug j’ in Hem.  
Zing en verheug j’ in Hem, o Israël.  
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- Zingen: Psalm 122: 3 
 
Bidt heil toe aan dit Vredesoord;  
dat die u mint bevredigd zij,  
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 
 
- Inleiding op het thema.  
 
- Zingen: Zie mij staan, Heer, bij de Klaagmuur. 
(uit:Hemelhoog) 
WelcomeSingers: 1 en 2 ; allen:  3 en 4  
  
1. Zie mij staan, Heer, bij de klaagmuur,   
    als een mens die zoekt   
    naar een leven zonder schaduw.  
    O, ontferm U, Heer. O, ontferm U, Heer.  
 
2. Want U kent al mijn gedachten   
     van een mens die vraagt   
     naar het licht dat wij verwachten.  
     O, ontferm U, Heer. O, ontferm U, Heer.  
 
3. Voor U hoef ik niet te vluchten,   
    als een mens die vreest   
    voor de duisternis, de leegte.  
    O, ontferm U, Heer. O, ontferm U, Heer.  
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4.‘k Weet uw handen op mijn schouders.   
   ‘k Ben een mens die leeft   
   van vergeving en uw zegen.  
   O, ontferm U, Heer. O, ontferm U, Heer.  
  
- De Bijbel open: Deuteronomium 10: 12-22 
 
12  Israël, bedenk dus dat de HEER, uw God, niets 
anders van u vraagt dan dat u ontzag voor hem toont, 
dat u de weg volgt die hij u wijst, dat u hem liefhebt, hem 
met hart en ziel dient 13 en zijn geboden en wetten, die ik 
u vandaag voorhoud, naleeft; dan zal het u goed gaan. 
14 De HEER, die vrij kan beschikken over de hoogste 
hemel en over de aarde en alles wat daarop leeft, 
15 heeft toch alleen voor úw voorouders liefde opgevat en 
uit alle volken juist u, hun nazaten, uitgekozen! 16 Besnijd 
daarom uw hart en wees niet langer halsstarrig. 17 Want 
de HEER, uw God, is de hoogste God en Heer. Hij is de 
grote, de machtige, de ontzagwekkende God. Hij handelt 
zonder aanzien des persoons en is onomkoopbaar; 18 hij 
verschaft weduwen en wezen recht, neemt 
vreemdelingen in bescherming en voorziet hen van 
voedsel en kleding. 19 Ook u moet vreemdelingen met 
liefde behandelen, want u bent zelf vreemdelingen 
geweest in Egypte. 20 Toon ontzag voor de HEER, uw 
God, dien hem, wees hem toegedaan en zweer alleen bij 
zijn naam. 21 Zing zijn lof, hij is uw God! U hebt met eigen 
ogen gezien welke grootse, indrukwekkende daden hij 
voor u heeft verricht:  22 met zeventig personen trokken 
uw voorouders naar Egypte, maar nu heeft hij u zo talrijk 
gemaakt als de sterren aan de hemel! 
 
 
- Zingen: Israël, verheug u in uw maker.  

 5

WelcomeSingers: 1 x; allen 1x 
 
Israël, verheug u in uw Maker,   
kinderen van Sion juich nu met uw Koning;   
Israël, de Heer is uw Bewaker,   
Hij is als de muren van een sterke woning.  
Halleluja! Halleluja!  
Halleluja! Halleluja!  
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.  
Halleluja! Halleluja!  
Halleluja! Halleluja!  
 
- De Bijbel open: Romeinen 12: 1-8 
1 Broeders en zusters, met een beroep op Gods 
barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig 
en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat 
is de ware eredienst voor u. 2 U moet uzelf niet 
aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw 
gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God 
van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. 
3 Met een beroep op de genade die mij geschonken is, 
zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan 
dan u kunt verantwoorden, maar verstandig over uzelf 
moet denken. Denk overeenkomstig het geloof, dat is de 
maatstaf die God u heeft gegeven. 4 Zoals ons ene 
lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal 
dezelfde functie hebben, 5 zo zijn we samen één lichaam 
in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars 
lichaamsdelen. 6 We hebben verschillende gaven, 
onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. 
Wie de gave heeft te profeteren, moet die in 
overeenstemming met het geloof gebruiken. 7 Wie de 


