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Lied vooraf 435:3,4   Hef op uw hoofden, poorten wijd

Welkom

Intochtslied 273 Loof God, die zegent al wat leeft

Stil gebed

Votum en groet

Lied 906:1,8   God is tegenwoordig, God is in ons midden

Psalmgebed

Lied 84:1 Hoe lief'lijk, hoe goed is mij Heer

Lezing Psalm 84:4-11

Lied 84:6 Want God onze Heer die ons mild

Lied / Gebed om de Heilige Geest 364 Hoor Gij ons aan in wisselzang

Schriftlezing Openbaring 21:1-3

Lied 528:1,5   Omdat Hij niet ver wou zijn

Overdenking

Lied 825:1,2,3   De wereld is van Hem vervuld

Geloofsbelijdenis

Lied 971 Zing een nieuw lied voor God de Here

Gebeden

Inzameling van de gaven

Lied 416 Ga met God en Hij zal met je zijn

Zegen



Psalmgebed

   Lezing Psalm 84:4-11

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.
Gelukkig wie wonen in uw huis,
gedurig mogen zij u loven.
Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken,
met in hun hart de wegen naar u.
Trekken zij door een dal van dorheid,
het verandert voor hen in een oase;
rijke zegen daalt als regen neer.
Steeds krachtiger gaan zij voort
om in Sion voor God te verschijnen.
HEER, God van de hemelse machten, hoor mijn gebed,
luister naar mij, God van Jakob.
God, ons schild, zie naar ons om,
sla goedgunstig het oog op uw gezalfde.
Beter één dag in uw voorhoven
dan duizend dagen daarbuiten,
beter op de drempel van Gods huis
dan wonen in de tenten der goddelozen.

Schriftlezing Openbaring 21:1-3a

Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde 
zijn voorbij, en de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, 
uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft 
gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die 
uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. 


