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Welkom 

 

Intochtslied 215: 1, 4 en 7 (mel. gs. 380) 

 

 

  1 Wurd wekker, minske, en wês bliid. 

 
 

     Gods leafde, bûn oan plak noch tiid, 

 
 

             hat elke moarntiid op ’e nij 

 

 

     wer libbenskrêft en moed foar dy. 



4 Wa’t eigen gloarje opjaan wol, 

wint frij yn ’t ljocht en hâldt it fol; 

dy giet Gods wegen nei en wit 

dat ús de himel net ferlit. 

 

7 Meitsje_yn jo leafde, Hear, ús ree 

foar ljocht en frede op ús stee, 

en dat ús libben dei oan dei 

as ús gebed Jo loovje mei. 

Stil gebed, votum, groet 

 

Inleidende woorden 

 

Zingen lied 84a  

2 Een vogel is er thuis - Heer van de hemelse legers 

Een zwaluw voedt haar jongen op - Bij U onder de pannen, God 

Wonen bij U is een zegen - Zo'n blijvende kans om te zingen voor U 

 

3 Gelukkig wie naar U - Vol van verlangen op weg zijn 

Zelfs in het dorre bomendal - Zien zij een bron en regenval 

Gaan zij van zegen tot zegen 

Naar God die verschijnt in Zijn heilige stad 

 



4 Ach hoor en kijk naar mij - Heer van de hemelse legers 

Ja liever één dag dicht bij U - Dan duizend dagen zonder U 

Liever bij U aan de drempel - Dan binnen te zijn in een duistere tent 

 

5 De Heer beveiligt ons - Eer en geluk zal Hij geven 

Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd - Aan mensen, eerlijk onderweg 

Heer van de Hemelse legers - Gelukkig zijn zij die vertrouwen op U 
 

Wat hou ik van Uw huis! 

 

Gebed 

 

Zingen liet 868: 1, 2 en 5 (mel. gs.434) 

 

 

        1 Loovje de Hear, jou dy machtige kening de eare! 

 
 

  Sjong Him fan herten ta. Lit ús no bliid musisearje. 

 
 

  Kom en doch mei,  

 
 

  spylje en sjong al den dei. 

 
 

  Loovje_al wat libbet de Heare! 

 

2 Loovje de Hear, dy’t mei leafde dyn libben bestjoerde, 

dy’t as in earn mei syn wjukken sy heinde en hoede. 

Troch nacht en skaad brocht Hy wer freugde_op dyn paad, 

kearde_Er dyn libben te’n goede. 

 

5 Loovje de Hear, wol no priizgje syn hearlike namme, 

kristenen dy’t lykas Abram syn romstim fernamen. 

Hy is it ljocht, hat jim mei jeften betocht. 

Alles wat libbet sjongt: Amen. 

 



Moment voor jong en oud 

 

Lezing Psalm 84 
 

 

 

1 Voor de koorleider. Op de wijs van  

De Gatitische. Van de Korachieten, een psalm. 

2 Hoe lieflijk is uw woning, HEER van de hemelse machten. 

3 Van verlangen smacht mijn ziel naar de voorhoven van de HEER. 

Mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God. 

4 Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest 

waarin ze haar jongen neerlegt, bij uw altaren, HEER van de hemelse machten, 

mijn koning en mijn God. 

5 Gelukkig wie wonen in uw huis, gedurig mogen zij U loven. sela 

6 Gelukkig wie bij U hun toevlucht zoeken, met in hun hart de wegen naar U. 

7 Trekken zij door een dal van dorheid, door hen verandert het in een oase; rijke 

zegen daalt als regen neer. 

8 Steeds krachtiger gaan zij voort om in Sion voor God te verschijnen. 

9 HEER, God van de hemelse machten, hoor mijn gebed, 

luister naar mij, God van Jakob. sela 

10 God, ons schild, zie naar ons om, sla goedgunstig het oog op uw gezalfde. 

11 Beter één dag in uw voorhoven dan duizend dagen daarbuiten, liever op de 

drempel van Gods huis dan wonen in de tenten der goddelozen. 

12 Want God, de HEER, is een zon en een schild. Genade en glorie schenkt de 

HEER, zijn weldaden weigert Hij niet aan wie oprecht hun weg gaan. 

13 HEER van de hemelse machten, gelukkig de mens die op U vertrouwt. 

 

Zingen Psalm 84:1 en 2  



2 Het heil dat uw altaar omgeeft - beschermt en koestert al wat leeft. 

De mus, de zwaluw vindt een woning. - Haar jongen zijn in veiligheid. 

Mij is een schuilplaats toebereid - in het paleis van U, mijn koning. 

Heil hen die toeven aan uw hof - en steeds zich wijden aan uw lof. 
 

Overdenking 
 

Zingen gesang 464  
 

 

Loovje God de Hear, jim folken, 
 
 

 

ierde, sjong mei tillend hert, 

 

 

dat it opriist nei de wolken; 

 

 

nee, syn folk ferjit Er net. 

 

 

Yn it sjongen fan ’e sfearen, 

 

 

út ’e djipte fan ’e dead 



 
 

rûst en rûst it Him ta eare 

 

 

dy’t syn skepsel noait fergeat! 

 

2 Alles is oan Him ûntsprongen, - wol Him loovje ier en let! 

Sillich, dy’t syn heil ûntfongen: - nee, syn folk ferjit Er net. 

Stream dan gear út alle oarden, - nimmen dy’t syn geunst ûntbeart, 

sjong Him dan mei lofakkoarden - dy’t syn skepsel noait fergeat! 

 

Gebeden, afgesloten met gezongen lied 1006  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doe ons telkens weer geloven in een wereld zonder pijn, 

in uw rijk dat eens zal komen en dat soms te zien kan zijn. 

 

Help ons samen goed te leven en te doen wat U graag wilt. 

Geef ons elke dag te eten tot de honger is gestild. 

 

En vergeef ons wat we fout doen, net als wij niet blijven staan 

bij de fouten van een ander, maar weer samen verder gaan. 

 



Help ons om te zien wat goed is en wat slecht is, boos of naar. 

Geef dat wij het juiste kiezen, dat we goed zijn voor elkaar. 

 

Onze Vader, wij geloven, dat U onze wereld leidt. 

Met uw licht helpt U ons verder. Hier en nu en straks. Altijd. 

Amen. Amen. 

 

Aandacht voor collecte: 

Actie Vakantietas: zomerpret voor 

kwetsbare kinderen 

Je zult maar elke zomer je 

klasgenootjes op vakantie zien gaan, 

terwijl jouw ouders geen geld hebben 

om eropuit te trekken. wat duurt een 

zomervakantie dan lang! Een vrolijke rugzak vol speelgoed, 

toegangskaartjes of een tegoedbon voor een ijsje is voor kinderen uit 

kwetsbare gezinnen extra welkom. Actie Vakantietas is een van de 

projecten waarmee Kerk in Actie kinderen in armoede helpt. 

 

Slotlied 835 (mel. gz. 442) 

 

 

Jezus, gean ús foar  
 

 

en wiis ús it spoar. 
 

 

Wy sill’ net ferdwale kinne 
 

 

om’t wy altyd by Jo binne. 

 
 

Bring us oan jo hân  
 

 

yn it Heitelân. 



2 Falt de reis ús lang, binn’ wy lyts en bang, 

jou ús krêft om alle dagen 

achter Jo ús krús te dragen. 

Nei it krús de kroan, nei de nacht de moarn. 

 

3 Suchtet hjir ús hert ûnder eigen smert; 

of ha wy om oaren pine, 

lit ús dan de treast wer fine: 

yn jo hoede_en noed komt it ienkear goed. 

 

3 Yn ’e woestenij, Hear, bliuw ús neiby, 

wol ús treaste, wol ús seingje 

oant ús wegen ienkear ein’gje. 

Is de reis folbrocht, draach ús yn jo ljocht. 

 

Zegen 

 

Beantwoord met zingen van gezang 456:3  

 

Amen, amen, amen! 

Dat wij niet beschamen 

Jezus Christus, onze Heer, 

amen, God, uw naam ter eer! 

 

Na de dienst drinken we gezellig  

met z’n allen koffie of thee 

 

* - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * 

 

 

 

 

 
Na afloop van alle activiteiten worden alle 

stoelen en tafels opgeruimd en 

opgestapeld. Wie wil ons daarbij helpen? 


