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Welkom en mededelingen 

 

Psalm 122: 1 en 2 

1 Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, 

toen men mij zeide: “Gord u aan 

om naar des HEREN huis te gaan! 

Kom ga met ons en doe als wij!” 

Jeruzalem, dat ik bemin, 

wij treden uwe poorten in, 

u, Godsstad, mogen wij ontmoeten! 

Jeruzalem, van ver aanschouwd, 

wel saamgevoegd en welgebouwd, 

o schone stede, die wij groeten. 

2 Hoe zijn de stammen opgegaan! 

Hier gingen ons de voeten voor 

der pelgrims, die de HEER verkoor, 

hier, waar uw heilge muren staan! 

Jeruzalem, dat ik bemin, 

wij treden uwe poorten in 

naar 's HEREN woord, om zijns naams ere! 

Zo is het Israël gezegd: 

hier zijn de zetels van het recht, 

de troon, waar David zal regeren! 

 

Stil gebed, votum en groet 

 

Psalm 122: 3 

3 Bidt heil toe aan dit Vredesoord: 

dat die u mint bevredigd zij, 

dat vrede in uw wallen zij, 

gezegend zij uw muur en poort! 

Jeruzalem, dat ik bemin, 

wij treden uwe poorten in 

om u met vrede te ontmoeten! 

Om al mijn broeders binnen u, 

om 's HEREN tempel wil ik u, 

o stad van God, met vrede groeten. 

 

Gebed 

 

Bijbellezing: Lucas 9: 51-56 (NBV21) 

Op weg naar Jeruzalem 
51Toen de tijd naderde dat Jezus in de hemel zou 

worden opgenomen, ging Hij vastberaden op weg 

naar Jeruzalem. 52Hij stuurde boden voor zich uit. 

In een Samaritaans dorp, waar ze kwamen om zijn 

komst voor te bereiden, 53wilden de dorpelingen 

Hem niet ontvangen, omdat Jeruzalem het doel 

van zijn reis was. 54Toen de leerlingen Jakobus en 

Johannes merkten dat Jezus niet welkom was, 

vroegen ze: ‘Heer, wilt U dat wij vuur uit de hemel 

afroepen dat hen zal verteren?’ 55Maar Hij draaide 

zich naar hen om en wees hen streng terecht. 56Ze 

gingen verder naar een ander dorp. 

 

Op Toonhoogte 370: 1, 2 en 4 

1 Als je geen liefde hebt voor elkaar, 

vallen de dromen in duigen. 

Dromen van vrede worden niet waar, 

kwaad is niet om te buigen. 

Refrein (2x) 

Als je geen liefde hebt voor elkaar, 

leef je buiten Gods gloria. 

2 Als je geen antwoord geeft op verdriet, 

zullen de tranen niet drogen. 

Als je het leed in de wereld niet ziet, 

worden Gods woorden verbogen. 

Refrein 

4 Als je geen liefde hebt voor elkaar, 

is er geen hoop meer op zegen. 

Kinderen, maak de liefde toch waar; 

schrijf het op alle wegen: 

Refrein 

 

Preek 

Tekst: Lucas 9: 54-55) 

Een afwijzing is nog niet het eind van de wereld. 

 

Op Toonhoogte 234 

1 Stil, mijn ziel, wees stil, 

en wees niet bang 

voor de onzekerheid van morgen. 

God omgeeft je steeds; 

Hij is er bij, 

in je beproevingen en zorgen. 

Refrein: God U bent mijn God 

en ik vertrouw op U 

en zal niet wankelen. 

Vredevorst, vernieuw een 

vaste geest binnen in mij, 

die rust in U alleen 

2 Stil, mijn ziel, wees stil 

en dwaal niet af; 

dwars door het dal zal Hij je leiden. 

Stil, vertrouw op Hem 

en hef je schild 

tegen de pijlen van verleiding. 

Refrein 

3 Stil, mijn ziel, wees stil 

en laat nooit los 

de waarheid die je steeds omarmd heeft. 

Wacht, wacht op de Heer; 

de zwartste nacht  

verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt 

Refrein (2x) 

 

Gebed 
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Collecten 

1. Timon 

2. Kerk en kerkelijke kassen 

 

Geloofsbelijdenis: zingend 

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 

Schepper des hemels en der aarde. 

En in Jezus Christus, 

zijnen eniggeboren Zoon, onze Here; 

die ontvangen is van de Heil’ge Geest, 

geboren uit de maagd Maria; 

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 

is gekruisigd, gestorven en begraven, 

nedergedaald ter helle; 

ten derden dage wederom opgestaan uit de doden; 

opgevaren ten hemel, 

zittende ter rechterhand Gods, 

des almachtigen Vaders; 

vanwaar Hij komen zal om te oordelen 

de levenden en de doden. 

is gekruisigd, gestorven en begraven,

Ik geloof in de Heiligen Geest. 

Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, 

de gemeenschap der heiligen; 

vergeving der zonden; 

wederopstanding des vleses; 

en een eeuwig leven. 

Amen, amen, amen. 

 

Zegen (3x amen) 


