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Inleidend orgelspel
Kerkenraad komt binnen
Afkondigingen
Zingen: Psalm 68 vers 10 (staande)
Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
Met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
Wie zou die hoogste Majesteit
Dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
Ons 't eeuwig, zalig leven;
Hij kan, èn wil, èn zal in nood,
Zelfs bij het naad'ren van den dood,
Volkomen uitkomst geven.
Stil gebed
Votum en groet
Aanvangstekst: Psalm 125 vers 1 en 2
Wie op de HEERE vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt,
maar voor eeuwig blijft. Rondom Jeruzalem zijn bergen, zo is de
HEERE rondom Zijn volk, van nu aan tot in eeuwigheid.
Zingen: Psalm 116 vers 10 en 11
Ik zal Uw naam met dankerkentenis
Verheffen, U al mijn geloften brengen;
'k Zal liefd' en lof voor U ten offer mengen,
In 't heiligdom, waar 't volk vergaderd is.
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Ik zal met vreugd in 't huis des HEEREN gaan,
Om daar met lof Uw groten naam te danken.
Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken:
Elk heff' met mij den lof des HEEREN aan!
Lezing van de wet
We gaan nu de Wet lezen, maar eerst horen wij Wie ons deze wet
heeft gegeven. Er staat namelijk eerst: ‘Ik ben de Heere, jullie God,
Die jullie uit de slavernij van Egypte en uit de macht van de zonde
heeft bevrijd.’
Hoe kun je bij God blijven, Die jou bevrijdt van zonde? Hoe voorkom
je dat je verdwaalt in de woestijn van het leven? God gaf ons Zijn
goede geboden als wegwijzers voor onderweg.
1. Je zult geen andere goden erkennen en dienen. Niets of niemand
mag je net zoveel of meer liefhebben als God.
2. Je zult geen beelden of verkeerde denkbeelden van God maken
en die vereren. Jullie mogen geen verkeerde indruk wekken van
wie God is.
3. Je zult de Naam van God niet met onzuivere bedoelingen
gebruiken. Vloek dus niet.
4. God heeft een speciale dag gegeven om te rusten. Tijd nemen om
God beter te leren kennen en Hem te dienen, zelf tot rust te
komen en aandacht hebben voor elkaar, vindt God erg belangrijk.
Het leven is veel meer dan werken en geld verdienen alleen.
5. Eer je vader en je moeder en verzorg hen goed, zeker als ze
hulpbehoevend of ouder worden. Dan zal God je zegenen en zul je
een goed leven hebben.
6. Je zult niemand vermoorden of blijven haten.
7. Je zult je man of vrouw niet ontrouw worden en je eigen huwelijk
of dat van een ander, niet stuk maken. En wees ook trouw in
andere relaties die je hebt.
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8. Je zult niet stelen. Behandel een ander zoals je zelf graag
behandeld wilt worden.
9. Je zult niet liegen, de waarheid verdraaien of roddelen.
10. Je zult niet alles willen hebben dat van een ander is en niet jaloers
op een ander zijn vanwege zijn relaties, status of bezit.
Samengevat
Je zult God liefhebben met alles wat je bent en met alles wat je hebt,
met je hoofd, met je hart en met je handen en je naaste zul je
liefhebben als jezelf.
Dat is kort en goed wat God in het hele Oude Testament tegen ons
zegt!
Zingen: OTH 52
Wie op de Heer vertrouwen,
Zijn als de berg Sion die niet wankelt,
Maar voor altoos blijft.
Rondom Jeruzalem zijn bergen;
Zo is de Heer rondom zijn volk
Van nu aan tot in eeuwigheid,
Halleluja, halleluja.
Gebed om de opening van het Woord en de verlichting door de
Heilige Geest
Schriftlezing: 1 Koningen 8 vers 1 t/m 11 (De overkomst van de ark)
1 Toen

riep Salomo de oudsten van Israël bijeen en alle hoofden van
de stammen, de leiders van de families onder de Israëlieten, bij
koning Salomo in Jeruzalem, om de ark van het verbond van de
HEERE over te brengen uit de stad van David, dat is Sion.
2 Alle mannen van Israël kwamen bij koning Salomo bijeen voor het
feest in de maand Ethanim, dat is de zevende maand.
3 Alle oudsten van Israël kwamen, en de priesters namen de ark op

5

4 en

zij brachten de ark van de HEERE en de tent van ontmoeting over
met alle heilige voorwerpen die in de tent waren. De priesters en de
Levieten brachten ze over.
5 Koning Salomo nu en de hele gemeenschap van Israël, die zich bij
hem had verzameld, stonden gezamenlijk vóór de ark. Zij offerden
schapen en runderen, die vanwege hun grote hoeveelheid niet
geschat of geteld konden worden.
6 Zo brachten de priesters de ark van het verbond van de HEERE op
zijn plaats, tot in het binnenste heiligdom van het huis, tot in het
heilige der heiligen, tot onder de vleugels van de cherubs.
7 Want de cherubs spreidden beide vleugels uit over de plaats van de
ark: de cherubs bedekten de ark en zijn draagbomen vanboven.
8 Daarna schoven zij de draagbomen verder uit, zodat de uiteinden
van de draagbomen wel zichtbaar waren vanuit het heiligdom vóór
het binnenste heiligdom, maar buiten niet zichtbaar waren. Zij zijn
daar tot op deze dag.
9 Er was niets in de ark dan alleen de twee stenen tafelen, die Mozes
bij de Horeb daarin gelegd had, toen de HEERE een verbond gesloten
had met de Israëlieten, toen zij uit het land Egypte waren vertrokken.
10 En het gebeurde, toen de
priesters uit het heiligdom
gingen, dat de wolk het huis
van de HEERE vervulde.
11 Vanwege de wolk konden de
priesters niet blijven staan om
dienst te doen, want de
heerlijkheid van de HEERE had
het huis van de HEERE vervuld.
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Kinderen zingen: Weerklank lied 232
Door de wereld gaat een Woord en het drijft de mensen voort:
"Breek uw tent op, ga op reis, naar het land dat Ik u wijs".
Refrein
Here God wij zijn vervreemden door te luist'ren naar Uw stem.
Breng ons saam met Uw ontheemden naar het nieuw Jeruzalem.
Door de wereld gaat een stoet die de ban brak van het bloed.
Die bij wat op aarde leeft, nu geen burgerrecht meer heeft.
Refrein
Menigeen ging zelf op pad daar hij thuis geen vrede had.
Eeuwig heimwee spoort hem aan, laat ook hem het Woord verstaan.
Refrein
Door de wereld gaat een lied, tegen angsten en verdriet.
Tegen onrecht, tegen dwang richten pelgrims hun gezang.
Refrein
Velen die de moed begaf blijven staan of dwalen af.
Hunk'rend naar hun oude land. Reisgenoten, grijpt hun hand.
Refrein
Door de wereld gaat een Woord en het drijft de mensen voort:
"Breek uw tent op, ga op reis, naar het land dat Ik u wijs".
Refrein
Kinderen (groep 1-4) zingen Op Toonhoogte 302
Shalom Chaverim,
shalom chaverim,
shalom,
shalom
L’hit-rah-oat,
L’hit-rah-oat
Shalom,
shalom

Vrede vrienden
Vrede vrienden
Vrede
Vrede
Tot weerziens
Tot weerziens
Vrede
Vrede
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שלום חברים
שלום חברים
שלום
שלום
להתראות
להתראות
שלום
שלום

Kinderen (groep 5-8) zingen Op Toonhoogte 302
Daar in de heuvels van Judea
na jarenlange strijd
daar luiden de klokken in de verte
de stem der eeuwigheid
Een pad van stenen, haast versleten
daar trok de tijd voorbij
Een muur waar mensen staan te bidden
opdat het vrede zij
Refrein
Jeruzalem, o stad van goud
voor eeuwig jong, al ben je oud
‘k zal jou mijn leven nooit vergeten
jij bent van mij
Jeruzalem, o stad van goud
voor eeuwig jong, al ben je oud
in mijn hart heb ik geweten
eens kom je vrij.
De weg naar Jericho ligt open
door ’n bloeiende woestijn
Het wonder dat daar eens gebeurde
zal steeds mijn lichtpunt zijn
O gouden stad, wil mij vergeven
mijn lofzang is maar klein
Jeruzalem je bent mijn leven
en zal dat altijd zijn
Refrein

Preek met als thema: Jeruzalem, stad van de grote Koning
1 Koningen 8 vers 1
Toen riep Salomo de oudsten van Israël bijeen en alle hoofden van de
stammen, de leiders van de families onder de Israëlieten, bij koning
Salomo in Jeruzalem, om de ark van het verbond van de HEERE over
te brengen uit de stad van David, dat is Sion.
Vragen bij de preek
1. Wie is Salomo?
….…………………………………………………..…………………………………………………
….…………………………………………………..…………………………………………………
2. Waarom roept Salomo alle belangrijke mensen van Israël?
……….………………………………..………………………………………………………………
……………….…………………………………………………………………………………………
3. Wat is de ark van het verbond van de HEERE?
……….………………………………..………………………………………………………………
……………….…………………………………………………………………………………………
4. Wie is Koning in Jeruzalem?
……….………………………………..………………………………………………………………
……….………………………………..………………………………………………………………
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5. Is Jeruzalem nu nog steeds belangrijk?
….…………………………………..…………………………………………………………………
….…………………………………..…………………………………………………………………
Zingen: Psalm 147 vers 1 en 6
Laat 's HEEREN lof ten hemel rijzen;
Hoe goed is 't, onzen God te prijzen!
't Betaamt ons, psalmen aan te heffen,
Die lieflijk zijn, en harten treffen.
De HEER wil ons in gunst aanschouwen;
Hij wil Jeruzalem herbouwen;
Vergâren en in vreê doen leven,
Hen, die uit Isrel zijn verdreven.
De HEER betoont Zijn welbehagen
Aan hen, die need'rig naar Hem vragen,
Hem vrezen, Zijne hulp verbeiden,
En door Zijn hand zich laten leiden;
Die, hoe het ook moog' tegenlopen,
Gestadig op Zijn goedheid hopen.
O Salem, roem den HEER der heren;
Wil Uwen God, o Sion, eren!
Dankgebed en voorbede
Collecte

1. Kerkbeheer
2. Scholenproject: Stichting Israël en de Bijbel

Er wordt in de kerk niet gecollecteerd. U kunt uw gaven voor de 1ste
collecte overmaken op IBAN NL98 RABO 0373 7116 46 ten name van
CvK Hervormde Gemeente Wilnis. De gaven voor de 2de collecte kunt
u overmaken op IBAN NL17 RABO 0373 7101 94 ten name van
Diaconie Hervormde Gemeente Wilnis.
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Stichting Israël en de Bijbel Zij zetten zich in om de Joden/mensen te
vertellen over de Heere Jezus. Wekelijks vertellen onze veldwerkers
over wonderlijke ontmoetingen, bijzondere gesprekken en Bijbels die
dankbaar worden aangenomen. Er is honger onder het Joodse volk
naar Gods Woord! Naast dat we er op uitgaan om het Woord te
verspreiden, werken we als stichting ook aan nieuwe Bijbeluitgaven
en andere materialen om het Joodse volk te bereiken met hun
Messias. (www.israelendebijbel.nl)
Zingen: Psalm 122 vers 1 en 2 (staande)
Ik ben verblijd, wanneer men mij
Godvruchtig opwekt: "Zie, wij staan
Gereed, om naar Gods huis te gaan;
Kom, ga met ons en doe als wij."
Jeruzalem, dat ik bemin,
Wij treden uwe poorten in;
Daar staan, o Godsstad, onze voeten.
Jeruzalem is wèl gebouwd,
Wel saâmgevoegd: wie haar beschouwt,
Zal haar voor 's Bouwheers kunstwerk groeten.
De stammen, naar Gods naam genoemd,
Gaan derwaarts op; waar elk zich buigt
Naar d' ark, die van Gods gunst getuigt;
Waar elk Zijn naam belijdt en roemt;
Want d' achtb're zetel van 't gericht
Is daar voor Davids huis gesticht;
De rechterstoelen staan daar binnen.
Bidt, met een algemene stem,
Om vrede voor Jeruzalem.
Het ga hun wèl, die u beminnen.
Zegen
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