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Inleidend orgelspel: We luisteren naar Psalm 103

Welkom

Zingen: Psalm 121 vers 1 en 2
 

  1. ‘k Sla d’ ogen naar ‘t gebergte heen,
   Vanwaar ik dag en nacht
   Des Hoogsten bijstand wacht.
   Mijn hulp is van den Heer’ alleen,
   Die hemel, zee en aarde,
   Eerst schiep, en sinds bewaarde.
  
 2. Hij is al treft u ‘t felst verdriet,
  Uw Wachter, die uw voet
   Voor wankelen behoedt;
   Hij, Isrels Wachter, sluimert niet;
   Geen kwaad zal u genaken;
   De Heer’ zal u bewaken.

Schriftlezing: Psalm 84
1.  Voor den opperzangmeester, op de Gittith; een psalm, voor de kinderen  
 van Korach.
2.  Hoe liefelijk zijn Uw woningen, o HEERE der heirscharen!
3.  Mijn ziel is begerig, en bezwijkt ook van verlangen, naar de voorhoven des  
 HEEREN; mijn hart en mijn vlees roepen uit tot den levenden God.
4.  Zelfs vindt de mus een huis, en de zwaluw een nest voor zich, waar zij  
 haar jongen legt, bij Uw altaren, HEERE der heirscharen, mijn Koning, en  
 mijn God!
5.  Welgelukzalig zijn zij, die in Uw huis wonen; zij prijzen U gestadiglijk. Sela.
6.  Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande  
 wegen zijn.
7.  Als zij door het dal der moerbezienbomen doorgaan, stellen zij Hem tot  
 een fontein; ook zal de regen hen gans rijkelijk overdekken.
8. Zij gaan van kracht tot kracht; een iegelijk van hen zal verschijnen voor  
 God  in Sion.
9. HEERE, God der heirscharen! hoor mijn gebed; neem het ter oren, o God  
 van Jakob! Sela.



10. O God, ons Schild! zie, en aanschouw het aangezicht Uws gezalfden.
11. Want een dag in Uw voorhoven is beter dan duizend elders; ik koos liever  
  aan den dorpel in het huis mijns Gods te wezen, dan lang te wonen in de  
  tenten der goddeloosheid.
12. Want God, de HEERE, is een Zon en Schild; de HEERE zal genade en  
  eer geven; Hij zal het goede niet onthouden dengenen, die in oprechtheid  
  wandelen.
13. HEERE der heirscharen! welgelukzalig is de mens, die op U vertrouwt

Zingen: Psalm 116 vers 1, 2 en 3
 

1. God heb ik lief; want die getrouwe HEER’
Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen;
Hij neigt Zijn oor, ‘k roep tot Hem, al mijn dagen;
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

2. Ik lag gekneld in banden van den dood,
Daar d’ angst der hel mij allen troost deed missen;
Ik was benauwd, omringd door droefenissen;
Maar riep den HEER’ dus aan in al mijn nood:

3. “Och HEER’, och, wierd mijn ziel door U gered!”
Toen hoorde God; Hij is mijn liefde waardig;
De HEER’ is groot, genadig en rechtvaardig,
En onze God ontfermt zich op ‘t gebed.

Gebed

Meditatie: n.a.v. Psalm 84 vers 4a

 ‘Zelfs vindt de mus een huis, en de zwaluw een nest voor  
 zich, waar zij haar jongen legt, bij Uw altaren.

’



Zingen: Psalm 84 vers 2
 2. Zelfs vindt de mus een huis, o HEER’,
 De zwaluw legt haar jongskens neer
 In ‘t kunstig nest bij Uw altaren,
 Bij U, mijn Koning en mijn God,
 Verwacht mijn ziel een heilrijk lot;
 Geduchte HEER’ der legerscharen,
 Welzalig hij, die bij U woont,
 Gestaâg U prijst en eerbied toont.

Dankgebed

Uitleidend orgelspel: We luisteren naar Psalm 42


