






 



















 





Staande : Lied 65 : 1, 6. 



Staande : Lied 65 : 1. 6. 



Staande : Lied 65 : 1, 6, 



Staande : Lied 65 : 1, 6. * 





Lied 213 : 1, 5. 



Lied 213 : 1. 5. 
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Lied 713 : 1, 2, 5. 
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Lied 713 : 1, 2, 5. * 





Lezing: 2 Kronieken 7 : 11-16. 

Belofte aan Salomo 
11Toen Salomo het werk aan de tempel van 

de HEER en het koninklijk paleis voltooid had, 
en alles wat hij zich omtrent de bouw van de 
tempel en het paleis had voorgenomen 
geheel volgens plan was uitgevoerd,  

12verscheen de HEER hem in de nacht.  
Hij zei tegen hem: ‘Ik heb je gebed gehoord. 
Ik heb deze tempel aanvaard als de plaats 
waar men mij offers mag brengen. 



Lezing: 2 Kronieken 7 : 11-16. 
13Wanneer ik de hemel gesloten houd  

zodat er geen regen valt, of  
de sprinkhanen beveel het land kaal te vreten,  
of pest onder mijn volk laat uitbreken,  

14en wanneer dan mijn volk,  
het volk dat mij toebehoort, het hoofd buigt, 
al biddend mijn aanwezigheid zoekt en 
terugkeert van zijn dwaalwegen,  
dan zal ik het aanhoren vanuit de hemel,  
zijn zonden vergeven en het land genezen. 



Lezing: 2 Kronieken 7 : 11-16. 
 

15Ja, ik zal opmerkzaam zijn  
en luisteren naar de gebeden  
die vanaf deze plaats tot mij worden gericht.  

16De tempel die je gebouwd hebt  
aanvaard ik en heilig ik  
om er voor altijd mijn naam te laten wonen. 
Niets van wat daar gebeurt zal me ontgaan;  
ik zal alles ter harte nemen. 

* 





Lied 413 : 1, 2, 3. 



Lied 413 : 1. 2, 3. 
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Lied 413 : 1, 2, 3, 



Lied 413 : 1, 2, 3. * 





Lezing: Openbaring 7 : 9-12. 
9   Hierna zag ik dit:  

een onafzienbare menigte,  
die niet te tellen was,  
uit alle landen en volken,  
van elke stam en taal.  
In het wit gekleed  
en met palmtakken in hun hand  
stonden ze voor de troon en voor het lam.  

10Luid riepen ze:  
‘De redding komt van onze God  
die op de troon zit en van het lam!’   



Lezing: Openbaring 7 : 9-12. 
11Alle engelen stonden om de troon  

en de oudsten en de vier wezens heen.  
Ze bogen zich diep neer voor de troon  
en aanbaden God  

12met de woorden:  
‘Amen! Lof, majesteit en wijsheid,  
dank en eer en macht en kracht  
komen onze God toe,  
tot in eeuwigheid. Amen.’ 

* 
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Lied 412 : 1, 2. * 





Lezing: Johannes 10 : 22-30. 

Geloof en ongeloof 
22In Jeruzalem werd het feest van de 

Tempelwijding gevierd; het was winter.  
23Jezus liep in de tempel,  

in de zuilengang van Salomo.  
24Daar kwamen de Joden om hem heen staan, 

en ze vroegen hem:  
‘Hoe lang houdt u ons nog in het onzekere? 
Als u de messias bent,  
zeg het ons dan ronduit.’  



Lezing: Johannes 10 : 22-30. 
25Jezus antwoordde:  

‘Dat heb ik u al gezegd, maar u gelooft het niet. 

Wat ik namens mijn Vader doe getuigt over mij,  
26maar u wilt me niet geloven,  

omdat u niet bij mijn schapen hoort.  
27Mijn schapen luisteren naar mijn stem,  

ik ken ze en zij volgen mij.  
28Ik geef ze eeuwig leven:  

ze zullen nooit verloren gaan  
en niemand zal ze uit mijn hand roven.   



Lezing: Johannes 10 : 22-30. 
 

 

 

29Wat mijn Vader mij gegeven heeft  
gaat alles te boven, niemand kan het  
uit de hand van mijn Vader roven,  

30en de Vader en ik zijn één.’  

* 





Lied 412 : 3, 4. 
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Lied 412 : 3, 4. * 
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Staande: Slotlied: Lied 653 : 1, 6, 7. 
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Staande: Slotlied: Lied 653 : 1, 6, 7.  * 





Lied 431c * 






