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Welkom en mededelingen 
 

Psalm 84: 1, 2, 3  Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer 
 

1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 
het huis waar Gij uw naam en eer 
hebt laten wonen bij de mensen. 
Hoe brand ik van verlangen om 
te komen in uw heiligdom. 
Wat zou mijn hart nog liever wensen 
dan dat het juichend U ontmoet 
die leven zijt en leven doet. 
 
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. 
 
3. Welzalig die uit uw kracht leeft, 
die naar uw tempel zich begeeft, 
zijn hart wijst hem de rechte wegen. 
Zij trekken op van overal 
en, gaat het door het dorre dal, 
dan valt op hen een milde regen. 
Ja, in het hart van de woestijn 
ontspringt een heldere fontein. 
 

Stil gebed, Votum, Groet 
 

Psalm 84: 4, 5, 6  Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort 
 



 

 

4. Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort. 
Hun lied weerklinkt van oord tot oord, 
tot zij Jeruzalem betreden, 
waar alle pelgrims binnengaan 
om voor Gods aangezicht te staan. 
Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden. 
Verhoor mij, God van Israël, 
die alles leidt naar uw bestel. 
 
5. O Here, ons schild van omhoog, 
zie neder met een gunstig oog 
op uw gezalfde in uw tempel. 
Een dag in uw paleis is meer 
dan duizend elders. Ik verkeer 
veel liever need'rig aan uw drempel 
dan dat ik aanzit, hooggeacht 
waar men den Here God veracht. 
 
6. Want God onze Heer die ons mild 
bestraalt als zon, beschermt als schild, 
zal in genade ons verhogen. 
Zijn hand onthoudt het goede niet 
aan wie oprecht Hem hulde biedt 
en eerlijk wandelt voor zijn ogen. 
Heer, die het al in handen houdt, 
welzalig die op U vertrouwt. 
 

Gebod – Psalm 1 
 

1 Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet 
betreedt, bij spotters niet aan tafel zit, 2 maar vreugde vindt in de wet van de HEER en zich 
verdiept in zijn wet, dag en nacht. 3 Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. 
Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei. 4 Zo 
niet de wettelozen! Zij zijn als kaf dat verwaait in de wind. 5 Wettelozen houden niet stand 
waar recht heerst, zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen. 6 De HEER beschermt 
de weg van de rechtvaardigen, de weg van de wettelozen loopt dood.  
 

Gebed 
 

Psalm 121  Ik sla mijn ogen op en zie 
 

  



 

 

1. Ik sla mijn ogen op en zie 
de hoge bergen aan,  
waar komt mijn hulp vandaan?  
Mijn hulp is van mijn Here, 
die dit alles heeft geschapen.  
Mijn herder zal niet slapen.  
 
2. Uw wank'le voeten zet Hij vast,  
als gij geen uitkomst ziet:  
uw wachter sluimert niet!  
Zijn oog wordt door geen slaap verrast,  
Hij wil, als steeds voor dezen,  
Israël wachter wezen.  
 
3. De Heer brengt al uw heil tot stand,  
des daags en in de nacht houdt  
Hij voor u de wacht.  
uw schaduw aan uw rechterhand;  
de zon zal U niet schaden,  
de maan doet niets ten kwade.  
 
4. De Heer zal u steeds gadeslaan,  
Hij maakt het kwade goed,  
Hij is het die u hoedt.  
Hij zal uw komen en uw gaan,  
wat u mag wedervaren,  
in eeuwigheid bewaren.  
 

Kindermoment 
 

Hemelhoog 419  God zal met je zijn 
 

 God zal met je zijn, 
 God is Immanuël. 
 God zal met je zijn, 
 de God van Israël. 
 
1. Jezus is de bron waardoor je leven mag. 
Ja, Hij is de Vriend bij wie je schuilen mag. 
Al maken we fouten, maar hebben berouw, 



 

 

Hij zal ons vergeven, Jezus blijft ons trouw. 
 
 God zal met je zijn, 
 God is Immanuël. 
 God zal met je zijn, 
 de God van Israël. 
 
2. Jezus is de Koning van ons mensen klein, 
wil voor de Redder van de wereld zijn. 
Hij vraagt Hem te volgen, in zijn spoor te gaan. 
Hij is onze Koning, Hij kent onze naam. 
 
 God zal met je zijn, 
 God is Immanuël. 
 God zal met je zijn, 
 de God van Israël. 
 

Gebed 
 

Psalmen 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. s selas* 6 Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken, met in hun 
hart de wegen naar u. 7 Trekken zij door een dal van dorheid, het verandert voor hen 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. s selas* 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, beter 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 onbevangen op weg gaan. 13 HEER van de hemelse machten, gelukkig de mens die op u 
vertrouwt.  
 

Hemelhoog 16  Als een hert dat verlangt naar water 
 

Als een hert dat verlangt naar water, 
zo verlangt mijn ziel naar U. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 



 

 

U alleen bent mijn kracht, mijn schild. 
Aan U alleen geef ik mij geheel. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
 

Psalm 42: 1, 2  Evenals een moede hinde 
 

1. Evenals een moede hinde 
naar het klare water smacht, 
schreeuwt mijn ziel om God te vinden, 
die ik ademloos verwacht. 
Ja, ik zoek zijn aangezicht, 
God van leven, God van licht. 
Wanneer zal ik Hem weer loven, 
juichend staan in zijn voorhoven? 
 
2. Tranen heb ik onder 't klagen 
tot mijn spijze dag en nacht 
als mijn haters honend vragen; 
"Waar is God dien gij verwacht?" 
Ik gedenk hoe ik vooraan 
in de reien op mocht gaan, 
om mijn dank Hem op te dragen 
in zijn Huis op hoogtijdagen. 
 

Preek 
 

Hemelhoog 23  Wat hou ik van Uw huis 
 

Wat hou ik van uw huis, 
HEER van de hemelse legers. 
Ik kan zo sterk verlangen naar 
de binnenpleinen van de HEER. 
Diep in mijn lijf is zo’n heimwee, 
zo’n blijvende schreeuw om de levende God. 
 
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. 
 
Gelukkig wie naar u 
vol van verlangen op weg zijn, 
zelfs in het dorre bomendal 
zien zij een bron en regenval, 
gaan ze van zegen tot zegen, 
naar God die verschijnt in zijn heilige stad. 
 
Ach hoor en kijk naar mij, 
HEER van de hemelse legers. 
Ja liever één dag dichtbij u 
dan duizend dagen zonder u. 
Liever bij u aan de drempel 
dan binnen te zijn in een duistere tent. 
 
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. 
 

Dankgebed en voorbede 
 

Collecte – Mededelingen 
 

Hemelhoog 686: 1, 2, 3  Leid mij, Heer, o machtig Heiland 
 

1. Leid mij, Heer, o machtig Heiland 
door dit leven aan uw hand. 
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig, 
wees mijn Gids in 't barre land. 
Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider, 
vul mij met uw Geest steeds meer, 
vul mij met uw Geest steeds meer. 
 
  



 

 

2. Laat mij zijn een Godsgetuige, 
sprekend van U meer en meer. 
leid mij steeds door uwe liefde, 
groeiend naar uw beeld, o Heer. 
Brood des levens, Brood des hemels, 
voed mij dat ik groei naar U, 
voed mij dat ik groei naar U. 
 
3. Laat door mij uw levend water 
vloeien als een klare stroom. 
O, Heer Jezus, 't wordt steeds later 
dat uw Geest over allen koom'. 
Machtig Heiland, mijn Verlosser, 
kom, Heer Jezus, in uw kracht, 
kom, Heer Jezus, in uw kracht. 
 

Zegen 
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