
Programma uitzending 12 – Gemeente van God 
 

1. Introductie  
 
2. Zingen 
- Heer wij zijn bijeengekomen 
1. Heer, wij zijn bijeengekomen,  
mensen, overal vandaan;  
hadt Gij ons niet meegenomen,  
niemand was hierheen gegaan,  
want wij schromen hier te komen,  
volop in het licht te staan.  
 
2. Bron van liefde, zeer verheven, 
helder stralend als de zon,  
bleef uw warmte weg, maar even, ‘ 
niemand die hier wezen kon –  
hoogverheven licht ten leven  
dat het duister overwon!  
 
3. Laat uw liefde ons bestralen,  
laat het licht zijn om ons heen;  
Gij vergeeft wel duizend malen  
onze zonden, één voor één.  
Als wij falen, weer verdwalen  
schijnt uw licht, uw licht alleen! 
 
3. Stukje over het gemeente zijn in deze tijd 
 
4. Muzikaal Psalm 84 
 
5. Zingen 
- Psalm 84: 1 en 2 
1. Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot, 
O HEER, der legerscharen God, 



Zijn mij Uw huis en tempelzangen! 
Hoe branden mijn genegenheên, 
Om 's HEEREN voorhof in te treên! 
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen; 
Mijn hart roept uit tot God, Die leeft, 
En aan mijn ziel het leven geeft. 
 
2. Zelfs vindt de mus een huis, o HEER, 
De zwaluw legt haar jongskens neer 
In 't kunstig nest bij Uw altaren, 
Bij U, mijn Koning en mijn God, 
Verwacht mijn ziel een heilrijk lot; 
Geduchte HEER der legerscharen, 
Welzalig hij, die bij U woont, 
Gestaâg U prijst en eerbied toont. 
 
- Hiney ma tov ooma nayim  
Hine ma tov uma nayim 
Shved achim gam yachad 
 
Komt, ziet hoe goed en hoe lieflijk het is, 
Als broeders tezamen wonen! 
 
6. Stukje over de opdracht van God om gemeente te zijn + 
Schriftlezing  
24. En laat ons op elkander acht nemen, tot opscherping der liefde en 
der goede werken; 
25. En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk 
sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen; en dat 
zoveel te meer, als gij ziet, dat de dag nadert. 
26. Want zo wij willens zondigen, nadat wij de kennis der waarheid 
ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de 
zonden; 
27. Maar een schrikkelijke verwachting des oordeels, en hitte des 
vuurs, dat de tegenstanders zal verslinden. 



28. Als iemand de wet van Mozes heeft te niet gedaan, die sterft 
zonder barmhartigheid, onder twee of drie getuigen; 
29. Hoeveel te zwaarder straf, meent gij, zal hij waardig geacht 
worden, die den Zoon van God vertreden heeft, en het bloed des 
testaments onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was, en den 
Geest der genade smaadheid heeft aangedaan? 
 
7. Zingen 
- Psalm 133: 1, 2 en 3 
1. Ai ziet, hoe goed, hoe lief'lijk is 't, dat zonen 
Van 't zelfde huis, als broeders, samen wonen, 
Daar 't liefdevuur niet wordt verdoofd; 
't Is als de zalf op 's Hogepriesters hoofd, 
De zalf, waarmee hij is aan God gewijd, 
Die door haar reuk het hart verblijdt. 
 
2. Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen, 
Als d' olie, die, van Arons hoofd gedropen, 
Zijn baard en klederzoom doortrekt; 
Z' is als de dauw, die Hermons kruin bedekt, 
Die Sions top met vruchtbaar vocht besproeit, 
En op zijn bergen nedervloeit. 
 
3. Waar liefde woont, gebiedt de HEER den zegen: 
Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen, 
En 't leven tot in eeuwigheid. 
 
- De ware kerk des Heeren 
1. De ware kerk des Heren, 
in Hem alleen gegrond, 
geschapen Hem ter ere, 
de bruid van zijn verbond, 
dankt aan zijn dood het leven. 
Hij is haar Bruidegom. 
Want God, zo staat geschreven, 



zag naar zijn dienstmaagd om. 
 
2. Door God bijeen vergaderd, 
één volk dat Hem behoort, 
als kindren van één Vader; 
één doop, één Geest, één woord. 
Zo offert allerwege 
de kerk U lof en prijs. 
Eén naam is aller zegen, 
één brood is aller spijs. 
 
3. In 't woeden aller tijden 
is nooit het lied verstomd, 
Gods hoede zal ons leiden, 
de volle vrede komt! 
Geloven wordt aanschouwen, 
als uit de hemel daalt 
de bruid, de hoge vrouwe, 
de kerk die zegepraalt. 
 
8. Gedicht Antonet van Tilburg  
 
9. Muzikaal Piano en viool 
 
10. Zingen 
- Zingt een nieuw lied voor God de Here 
1   Zingt een nieuw lied voor God de Here 
 en weest van harte zeer verblijd. 
 God wil alhier met ons verkeren, 
 hier wordt een huis voor Hem bereid. 
 Hij heeft de hand 
 en het verstand 
 gezegend voor het werk, 
 de bouw van Christus' kerk. 
 



2   Kinderen van eenzelfde Vader, 
 komt nu tesaam van zuid en noord. 
 Van oost en west treden wij nader 
 tot dit welaangename oord. 
 Kracht van de jeugd, 
 breng nu verheugd 
 de stenen bij elkaar. 
 God helpt u wonderbaar. 
 
- Psalm 65: 1, 2 en 3 
1. De lofzang klimt uit Sions zalen 
Tot U met stil ontzag; 
Daar zal men U, o God, betalen 
Geloften, dag bij dag. 
Gij hoort hen, die Uw heil verwachten, 
O Hoorder der gebeên, 
Dies zullen allerlei geslachten 
Ootmoedig tot U treên. 
 
2. Een stroom van ongerechtigheden 
Had d' overhand op mij; 
Maar ons weerspannig overtreden 
Verzoent en zuivert Gij. 
Welzalig, dien Gij hebt verkoren, 
Dien G' uit al 't aards gedruis 
Doet naad'ren, en Uw heilstem horen, 
Ja, wonen in Uw huis. 
 
3. Daar zal ons 't goede van Uw woning 
Verzaden, reis op reis, 
En 't heilig deel, o grote Koning, 
Van Uw geducht paleis. 
Gij, Gij zult vreselijke dingen 
Ons, in gerechtigheid, 



Doen horen, en ons blij doen zingen 
Van 't heil, voor ons bereid. 
 
11. Korte boodschap namens de jeugd 
 
12. Zingen 
- Psalm 122: 1 en 3 
1. 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. 
 
3. Dat vreed', en aangename rust, 
En milde zegen u verblij'; 
Dat welvaart in uw vesting zij, 
In uw paleizen vreugd' en lust. 
Om vriend en broed'ren spreek ik nu: 
"De vrede zij en blijv' in u; 
Nooit moet haar nijd of twist verkloeken; 
Om 's HEEREN huis, in u gebouwd, 
Waar onze God Zijn woning houdt, 
Zal ik het goede voor u zoeken." 
 
- Sjaloom chaverim 
Sjaloom chaverim, sjaloom chaverim, 
sjaloom, sjaloom. 
Lehitraot, lehitraot, 
sjaloom, sjaloom. 
 



Vrede zij u! 
 
13. Afsluiting  


