
Liturgie zondag 27 februari 2022                             Bethlehemkerk Papendrecht 

 
Voorbereidend orgelspel 
 
Lied van voorbereiding: Lied 280:1, 4 en 5 
 
De vreugde voert ons naar dit huis 
waar ’t woord aan ons geschiedt 
God roept zijn naam over ons uit 
en wekt in ons het lied. 
 
Onthul ons dan uw aangezicht 
uw naam die met ons gaat 
en heilig ons hier met uw licht 
uw voorbedachte raad. 
 
Verstilling 
 
Overdracht 
 
Aanvangslied: psalm 122 in de nieuwe psalmberijming 
 
Ik spring van blijdschap op wanneer 

vrienden mij vragen mee te gaan – 

Jeruzalem, ik kom eraan; 

ik sta al klaar, huis van de HEER! 

Vol vrolijkheid ga ik op pad. 

Mijn lied zwelt aan als ik de stad 

met eigen ogen kan bekijken. 

We gaan verheugd de poorten door. 

De lofzang van het pelgrimskoor 

weerklinkt tot wij Gods huis bereiken. 

. 

Bid dat de HEER zijn vrede geeft, 

Jeruzalem van rust geniet, 

haar vestingwal bescherming biedt, 

wie van haar houdt in welvaart leeft. 

Het is voor elk familielid 

en voor mijn vrienden dat ik bid 

om voorspoed, veiligheid en vrede. 

Maar om Gods huis is het vooral 

dat ik voor Sion bidden zal,  

de mooiste stad van alle steden. 

 
Bemoediging en groet 
 
Klein Gloria 
 



Welkom en inleiding op de dienst  
 
Gebed van verootmoediging 
 
Geloofsbelijdenis en opdracht  
   
Deuteronomium 6:4   

Israël, luister: de Heer onze God, de Heer is de enige. Heb daarom de Heer, uw God, 

lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. 

Markus 12: 28-31 

Een van de Schriftgeleerden die naar hen geluisterd had terwijl ze discussieerden, en 
gemerkt had dat hij hun correct had geantwoord, kwam dichterbij en vroeg: ‘Wat is van alle 
geboden het belangrijkste gebod?’ 29 Jezus antwoordde: ‘Het voornaamste is: “Luister, 
Israël! De Heer, onze God, is de enige Heer; 30 heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart 
en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.” 31 Het op een na 
belangrijkste is dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Er zijn geen geboden belangrijker dan 
deze.’ 
 
Antwoordlied: Lied 869: 6 
 
Ik wil U Heer, mijn leven lang  
van ganser harte prijzen  
en in mijn lied, mijn lofgezang 
mijn dank aan U bewijzen. 
Mijn hart verheugt zich in de Heer,  
lichaam en ziel verblijdt u zeer! 
Geef onze God de ere! 
 
Gebed om het licht van de Heilige Geest 
 
Kindermoment 
 
Schriftlezing: psalm 122          Een pelgrimslied van David 
 
Verheugd was ik toen ik hoorde: 
‘Wij gaan naar het huis van de Heer’,  
verheugd ben ik nu onze voeten staan  
binnen je poorten, Jeruzalem.  
 
Jeruzalem, als een stad gebouwd,  
hecht en dicht opeen. 
Daar komen de stammen samen,  
de stammen van de Heer,  
 
om Israëls plicht te vervullen,  



te prijzen de naam van de Heer.  
Daar zetelt het gerecht, 
daar troont het huis van David.  
 
Vraag om vrede voor Jeruzalem:  
dat rust hebben wie van je houden,  
dat vrede heerst binnen je muren  
en rust in je vesting.  
 
Om mijn verwanten en vrienden 
zeg ik: ‘Vrede zij in jou’. 
Om het huis van de Heer, onze God,  
wens ik je al het goede.  
 
 
Antwoordlied: Lied 84a 
 
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 zij 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 dicht bij 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! 
 
Uitleg PreekBingo voor de aanwezige tieners. 
 
Preek: Ga je mee?! 
 
Muzikale meditatie  
 
Zingen: psalm 133: 1 en 3 
 
Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is ’t dat zonen  
van ’t zelfde huis als broeders samenwonen. 
Eén liefdeband houdt hen tezaam. 
De zegen van Gods hoog verheven naam  
daalt op hen neer vol zoete tederheid,  
als olie die de priester wijdt. 
Jeruzalem! Hier geeft de Heer zijn zegen, 
hier woont Hij zelf, hier wordt zijn heil verkregen  
en leven tot in eeuwigheid. 
 
Collecten 
 
Pastorale mededelingen 
 
Gebeden 
 
Mededelingen 
 
Slotlied: Lied 791: 1,3 en 6 
 

Liefde, eenmaal uitgesproken, 
als uw woord van het begin. 
Liefde wil ons overkomen, 
als geheim en zegening. 
 
Liefde luidt de naam der namen, 
waarmee Gij U kennen laat. 
Liefde vraagt om ja en amen, 
ziel en zinnen metterdaad. 
 
Liefde boven alle liefde, 
die zich als de hemel welft, 



over ons: wil ons genezen, 
bron van liefde, liefde zelf. 
 
 
Wegzending en zegen 
 
 


