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Stil gebed, votum en groet 

 

Zingen:               Psalm 84 : 1 en 2 (LvK) 

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. 

 
De wet van God 

 

Gebed 
 

We lezen Johannes 2 : 13-25 

 
Uitleg voor de kinderen 

 

Kinderlied 
 

Verkondiging 
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Zingen:             Gezang 825 : 1 en 8 (LB) 

1 De wereld is van Hem vervuld, 
die 't kennen gaat te boven, 

wiens heerlijkheid ons is verhuld, 

in vonken licht verstoven. 
Geen mensenoog heeft Hem gezien 

wien elk zijn tempel bouwt, in wien 

onwetend wij geloven.  
 

8 God heeft zich zelf ons toegewend: 

een man verscheen op aarde, 
een mens, in wie Hij onherkend 

zich aan ons openbaarde. 

In Hem als in een tempel heeft 

de God gewoond die eeuwig leeft, 

de Ongeëvenaarde. 

 
Gebed 

 

Mededeling diakenen 
 

Zingen:              Opwekking 123 

Groot is uw trouw o Heer, mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde 

die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu. 
Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, 

iedere morgen aan mij weer betoond. 

al wat ik nodig had, heb Gij gegeven, 
groot is Uw trouw o Heer, aan mij betoond. 

 

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonde, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 

kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, 

iedere morgen aan mij weer betoond. 

al wat ik nodig had, heb Gij gegeven, 
groot is Uw trouw o Heer, aan mij betoond. 

 

 
Zegen 


