
 
                   Liturgie voor de startdienst                  
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in de Hervormde kerk van  Valkenburg ZH 
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Ouderling van dienst: Jaap van Gils 
Muzikale medewerking:  
Organist: Paul van Hoek                
Zang: Marieke van der Wel 
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Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 

Zingen: Psalm 146:1,2,3 

1. Zing, mijn ziel, voor God uw Here, 
    zing die u het leven geeft. 
    Zing, mijn ziel, uw God ter ere, 
    zing voor Hem zo lang gij leeft. 
    Ziel, gij zijt geboren tot 
    zingen voor den Heer uw God. 
 
2. Reken niet op mensenwaarde, 
    want bij mensen is geen baat. 
    Aarde wordt een mens tot aarde, 
    als zijn adem uit hem gaat. 
    Ligt niet alles wat hij wil 
    met zijn laatste adem stil? 
 
3. Heil wien Jakobs God wil bijstaan, 
    heil die God ter hulpe riep. 
    Want zijn heil zal niet voorbijgaan, 
    God is trouw aan wat Hij schiep. 
    Wat in hemel, zee of aard 
    woont, is in zijn hand bewaard. 
 
Stil gebed, Bemoediging en Groet 
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Zingen: Lied 167 (Opwekking) 
 
1. Samen in de Naam van Jezus  
    heffen wij een loflied aan,  
    want de Geest spreekt alle talen  
    en doet ons elkaar verstaan.  
    Samen bidden, samen zoeken  
    naar het plan van onze Heer.  
    Samen zingen en getuigen,  
    samen leven tot Zijn eer.  
  
2. Heel de wereld moet het weten  
    dat God niet veranderd is.  
    En Zijn liefde als een lichtstraal  
    doordringt in de duisternis.  
    't Werk van God is niet te keren,  
    omdat Hij erover waakt.  
    En de Geest doorbreekt de grenzen  
    die door mensen zijn gemaakt.  
  
3. Prijs de Heer, de weg is open  
    naar de Vader, naar elkaar.  
    Jezus Christus, Triomfator,  
    mijn Verlosser, Middelaar.  
    Vader, met geheven handen  
    breng ik U mijn dank en eer.  
    't Is uw Geest die mij doet zeggen:  
    Jezus Christus is de Heer! 
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Gebod                      
 
Marieke zingt:  O come to the altar  
 
Are you hurting and broken within? 
  Heb je pijn en ben je gebroken van binnen? 
Overwhelmed by the weight of your sin? 
  Overweldigd door het gewicht van je zonden? 
Jesus is calling 
  Jezus roept 
Have you come to the end of yourself 
  Ben je aan het einde van jezelf gekomen 
Do you thirst for a drink from the well? 
  Heb je dorst naar het drinken uit de bron? 
Jesus is calling 
  Jezus roept 
 
O come to the altar 
  o kom naar het altaar 
The Father's arms are open wide 
  De Vader zijn armen staan wijd open 
Forgiveness was bought with 
  Vergeving is gekocht met  
The precious blood of Jesus Christ 
  het kostbare bloed van Jezus Christus 
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Leave behind your regrets and mistakes 
  Laat je spijt en fouten achter 
Come today there's no reason to wait 
  kom vandaag er is geen reden om te wachten 
Jesus is calling 
  Jezus roept 
Bring your sorrows and trade them for joy 
  Breng je verdriet en ruil ze voor vreugde 
From the ashes a new life is born 
  Uit het as is nieuw leven geboren 
Jesus is calling (Oh, oh) 
  Jezus roept 
 
O come to the altar 
  o kom naar het altaar 
The Father's arms are open wide 
  De Vader zijn armen staan wijd open 
Forgiveness was bought with 
  Vergeving is gekocht met  
The precious blood of Jesus Christ 
  het kostbare bloed van Jezus Christus 2x 
 
Oh, what a Savior 
  Oh wat een verlosser 
Isn't He wonderful? 
  Is Hij niet geweldig? 
Sing Hallelujah, Christ is risen 
  Zing Hallelujah, Christus is opgestaan 
Bow down before Him 
  Buig voor hem neer 
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For He is Lord of all 
  want hij is de Heer van iedereen 
Sing Hallelujah, Christ is risen   
  Zing hallelujah, Christus is opgestaan 2x 
 
O come to the altar 
  o kom naar het altaar 
The Father's arms are open wide 
  De Vader zijn armen staan wijd open 
Forgiveness was bought with 
  Vergeving is gekocht met  
The precious blood of Jesus Christ 
  het kostbare bloed van Jezus Christus 2x 
          
Bear your cross as you wait for the crown 
  Draag je kruis als je wacht op de kroon 
Tell the world of the treasure you found 
  Vertel de wereld over de schat die je hebt gevonden 
 
Gebed om de opening van het Woord 
 
Schriftlezing: Ezra 3:1- 11    

Het altaar wordt weer opgebouwd 

1In de zevende maand van het jaar dat de Israëlieten 
teruggekomen waren, gingen ze allemaal naar Jeruzalem. 
Ze kwamen vanuit de verschillende steden waar ze waren 
gaan wonen. 
2Toen begonnen Jesua en Zerubbabel, samen met andere 
mannen, het altaar van de God van Israël weer op te 
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bouwen. Want dan konden de Israëlieten weer offers 
brengen, precies zoals het in de wet van de profeet Mozes  
stond. Jesua was een zoon van Josadak, en Zerubbabel was 
een zoon van Sealtiël. Jesua werd geholpen door de andere 
priesters, en Zerubbabel door de mannen uit zijn familie. 
3Jesua, Zerubbabel en de andere mannen waren bang voor 
de andere volken in het land. Maar toch bouwden ze het 
altaar weer op dezelfde plek als waar het vroeger stond. En 
ze brachten ’s ochtends en ’s avonds offers aan de  
Heer. 4Ook vierden ze het Loofhuttenfeest volgens de 
regels van de Heer. Ze brachten alle offers die bij het feest 
horen. Elke dag brachten ze precies zo veel offers als moest 
volgens de regels. 5Vanaf toen brachten de Israëlieten ook 
het dagelijkse offer, de offers bij het Feest van Nieuwe 
Maan en de offers voor alle andere heilige feesten. En ze 
brachten ook weer offers die niet verplicht waren. 
6Vanaf de eerste dag van de zevende maand van dat jaar 
brachten ze dus offers aan de Heer. Maar ze waren toen nog 
niet begonnen met de bouw van de tempel. 

De taken worden verdeeld 

7-9In de tweede maand van het volgende jaar werden de 
taken voor de bouw van de tempel verdeeld. Dat was dus in 
het tweede jaar nadat de Israëlieten teruggekomen waren in 
Jeruzalem. 
Eerst werden er Levieten uitgekozen om de arbeiders te 
controleren. Die Levieten moesten twintig jaar of ouder 
zijn. Zerubbabel en Jesua kozen hen uit. Dat deden ze 
samen met de priesters, de Levieten en andere mensen die 
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uit Babylonië teruggekomen waren. Ze kozen de Levieten 
uit de familie van Chenadad uit, samen met hun zonen en  
andere familieleden, en ook de Judeeërs Jesua en Kadmiël. 
Zij moesten met elkaar de arbeiders controleren die aan 
Gods tempel werkten. 
De arbeiders kregen geld voor hun werk. Er werkten ook 
mensen uit Sidon en Tyrus mee. Zij kregen geen geld voor 
hun werk, maar olijfolie, eten en drinken. Zij brachten 
cederhout van de Libanon-bergen naar de stad Jafo. 
Daarvoor hadden ze toestemming gekregen van Cyrus, de 
koning van Perzië. 

De Israëlieten juichen en huilen 

10De arbeiders begonnen met het bouwen van de tempel 
van de Heer. Toen deden de priesters hun priesterkleren aan 
en pakten hun trompetten. En de Levieten, de 
nakomelingen van Asaf, pakten hun koperen bekkens. Ze 
zongen en speelden voor de Heer, zoals koning David het 
aan de Israëlieten geleerd had. 11Ze dankten de Heer en 
zongen om de beurt: ‘De Heer is goed, zijn liefde voor 
Israël blijft altijd bestaan.’ Toen begon het hele volk te 
juichen en te zingen voor de Heer. Want de bouw van de 
tempel van de Heer was begonnen. 
     
Zingen: Lied 733  (Opwekking)  
 
    De zon komt op, maakt de morgen wakker, 
    mijn dag begint met een lied voor U. 
    Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, 
    laat mij nog zingen als de avond valt. 
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    Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel, 
    prijst nu Zijn heilige Naam. 
    Met meer passie dan ooit, o mijn ziel, 
    verheerlijkt zijn heilige Naam. 
 
    Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde, 
    Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 
    Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen, 
    tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
    Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel, 
    prijst nu Zijn heilige Naam. 
    Met meer passie dan ooit, o mijn ziel, 
    verheerlijkt Zijn heilige Naam. 
 
    En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
    mijn adem stokt en mijn einde komt, 
    zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen, 
    tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 
 
    Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel, 
    prijst nu Zijn heilige Naam. 
    Met meer passie dan ooit, o mijn ziel, 
    verheerlijkt Zijn heilige Naam.  (3x) 
     
Kinderen gaan naar de kinderdienst 
 
Overdenking 
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Zingen: Lied 212  (Evang. Liedb.) 
 
1. Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan, 
  schouder aan schouder in uw wijngaard te staan; 
  samen te dienen, te zien wie U bent, 
   want uw woord maakt uw wegen bekend. 
 
  Refrein: Samen op weg gaan, dat is ons gebed, 
                als een volk, dat juist daarvoor 
                door U apart is gezet. 
                Vol van uw liefde, genade en kracht, 
                als een lamp die nog schijnt in de nacht. 
  
2.  Samen te strijden in woord en in werk. 
  Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk, 
  delen in vreugde, in zorgen, in pijn, 
    als uw kerk, die waarachtig wil zijn. 
 
    Refrein:  
 
Afscheid van enkele jongeren van Follow Me 
Uitnodiging Follow Me  
 
Dankgebed, Voorbede, Stil gebed en Onze Vader 
 
Marieke zingt: Meer dan ooit 
 
Meer dan rijkdom, meer dan macht 
meer dan schoonheid van sterren in de nacht, 
meer dan wijsheid die deze wereld kent 
is het waard te weten wie U bent. 
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Meer dan zilver, meer dan goud, 
meer dan schatten door iemand ooit aanschouwd, 
meer dan dat, zo eindeloos veel meer 
was de prijs die U betaalde Heer. 
 
In een graf verborgen door een steen, 
toen U zich gaf, verworpen en alleen, 
als een roos geplukt en weggegooid 
nam U de straf, en dacht aan mij, meer dan ooit. 
 
Meer dan rijkdom, meer dan macht 
meer dan schoonheid van sterren in de nacht, 
meer dan wijsheid die deze wereld kent 
is het waard te weten wie U bent. 
 
Meer dan zilver, meer dan goud, 
meer dan schatten door iemand ooit aanschouwd, 
meer dan dat, zo eindeloos veel meer 
was de prijs die U betaalde Heer. 
 
In een graf verborgen door een steen, 
toen U zich gaf, verworpen en alleen, 
als een roos geplukt en weggegooid 
nam U de straf, en dacht aan mij, meer dan ooit. 
 
In een graf verborgen door een steen, 
toen U zich gaf, verworpen en alleen, 
als een roos geplukt en weggegooid 
nam U de straf, en dacht aan mij, meer dan ooit. 
nam U de straf, en dacht aan mij, meer dan ooit. 
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Collecte onder orgelspel 
1. diaconie 2. kerk. 3 orgelfonds. 
 
Kinderen komen terug in de kerk 
 
Zingen: Lied 425 (nieuwe Liedboek) 
 
    Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
    van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord. 
    In Christus verbonden tezamen gezonden 
    op weg in een wereld die wacht op uw Woord 
 
    Om daar in genade uw Woorden als zaden 
    te zaaien tot diep in het donkerste dal. 
    Door liefde gedreven om wie met ons leven, 
    uw Zegen te brengen die vrucht dragen zal. 
 
Zegen, beantwoord met Gezang 456:3 
    Amen, amen, amen!  
    Dat wij niet beschamen 
    Jezus Christus onze Heer,   
    amen, God, uw Naam ter eer 
 
Orgelspel 

 
 
 
 


