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Ter inleiding 
Vandaag staan we stil bij Psalm 84, een lied van verlangen om te 

komen in het huis van de Heer, of tenminste in de buurt, in de 
voorhof. Mus en zwaluw hebben daar hun plekje, hun nestje 
gevonden. God is een zon en schild, zegt de dichter. Hoe klinkt dat 
in onze oren? Waar gaat jouw verlangen naar uit?    
 
Voorafgaande aan de viering kijken en luisteren we naar: 
 

Psalm 84 – Anglican Chant – choir of Exeter Cathedral 
  
 

Zie de zon, zie de maan 
 

 
       Moment van stille voorbereiding 

 

   Welkom 
  
 Lied 217 vers 1, 2, 4 en 5  
                
   Aanvangswoord en groet 

voorganger: Onze Helper is de HEER, 
allen:  die hemel en aarde gemaakt heeft; 
voorganger: die trouw blijft voor altijd 
allen:  en niet loslaat wat zijn Hand begon. 
 
voorganger: Genade, licht en vrede, met elk van jullie, 
   thuis en hier, van God de Vader, 
   en van Jezus onze Heer, 
   in de ruimte van de heilige Geest. 

allen:  Amen. 
 
Wij leggen in gebed de wereld en ons leven aan God voor 
 
 Tijdens dit gebed zeggen we enkele keren: 
 Keer U om naar ons toe, 

keer ons toe naar elkaar.       
 
Muzikaal intermezzo: Soms groet een licht van vreugde (lied 910)            

  

Gebed om de heilige Geest 
 
Kindermoment 
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We kijken en luisteren naar: Diep, diep, diep als de zee 

 
Lezing: Psalm 84 
 
2Hoe lieflijk is uw woning, 
HEER van de hemelse machten. 
3Van verlangen smacht mijn ziel 
naar de voorhoven van de HEER. 
Mijn hart en mijn lijf roepen 
om de levende God. 

 

4Zelfs 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. 
5Gelukkig wie wonen in uw huis, 
gedurig mogen zij u loven.  
 
6Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken, 

met in hun hart de wegen naar u. 
7Trekken zij door een dal van dorheid, 
het verandert voor hen in een oase; 
rijke zegen daalt als regen neer. 
8Steeds krachtiger gaan zij voort 
om in Sion voor God te verschijnen. 

 

9HEER, God van de hemelse machten, hoor mijn gebed, 
luister naar mij, God van Jakob.  
 
10God, ons schild, zie naar ons om, 
sla goedgunstig het oog op uw gezalfde. 
11Beter één dag in uw voorhoven 
dan duizend dagen daarbuiten, 
beter op de drempel van Gods huis 
dan wonen in de tenten der goddelozen. 
 

12Want 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. 
13HEER van de hemelse machten, 
gelukkig de mens die op u vertrouwt. 
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Lezing: Lucas 12 vers 6v 

 
Jezus zegt tegen zijn leerlingen: 
Wat kosten vijf mussen? Bijna niets. 
Toch wordt er niet één door God vergeten. 
Zelfs de haren op jullie hoofd zijn alle geteld. 
Wees niet bang, jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen.  
 
Lied 981 vers 1, 3 en 5 
 
Preek 
 
Lied 84a – Wat hou ik van uw huis 
        

 
 

Aandacht voor het doel van de collecte 
 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
 

 Zegenlied: Mögen sich die Wege 
 

 
  

Uitzending en zegen  
allen (gesproken): Amen! 

 
  
 
 
 
 
       Pianomuziek: lied 84a – Wat hou ik van uw huis 
  
 

 


