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Welkom 
Een lezing uit Ezra. Een mooie gelegenheid om ons te verdiepen in 
dat Bijbelboek. Ezra was geen profeet - zoals ik aanvankelijk dacht - 
maar een schriftgeleerde en priester. Het eerste deel van het boek 
gaat over de wederopbouw van de tempel in Jeruzalem na de 
Babylonische ballingschap. Het tweede deel gaat over het herstel van 
de joodse identiteit. Onze lezing gaat over het eerste deel. Het ligt 
wellicht té zeer voor de hand om een brug te maken tussen de 
wederopbouw van de joodse tempel en de situatie van de kerk in 
onze tijd, maar het onderwerp dringt zich toch op, zeker in deze tijd 
waarin de kerk zo onder druk staat. 
We zullen onderzoeken wat deze oude tekst uit de zesde eeuw vChr 
ons te zeggen heeft. 
 
Aansteken tafelkaars aan de Paaskaars 
 
Drempelgebed 
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
die hemel en aarde draagt met zijn liefde. 
Heer, onze God, bron van goedheid en vrede, 
onze geest heeft uw licht nodig,  
onze wil uw kracht, onze ziel uw vrede.  
Neem weg wat tussen u en ons in staat 
zodat wij voluit durven leven. 
Amen 
 
Psalm 118 : 1, 3, 8, 9 
vers 1: ieder leest mee 

1. Laat ieder 's Heren goedheid prijzen, 
zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
  Laat, Israël, uw lofzang rijzen; 
zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
  Dit zij het lied der priesterkoren; 
zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
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  Gij, die de Heer vreest, laat het horen; 
zijn liefde duurt in eeuwigheid. 

vers 3 en 8: voorganger leest  
 
3. 't Is beter bij de Heer te schuilen 

 dan dat men bouwt op man en macht. 
 't Is beter bij de Heer te schuilen 
 dan dat men hulp van vorsten wacht. 
 Toen ik mij wenden kon noch keren, 

omsloten door der volken ring, 
 doorbrak ik in de naam des Heren 
 de knellende omsingeling. 
 

8.De steen, die door de tempelbouwers 
verachtelijk was een plaats ontzegd, 
werd tot verbazing der beschouwers 
ten hoeksteen door God zelf gelegd. 
Dit werk is door Gods alvermogen, 
door 's Heren hand alleen geschied. 
Het is een wonder in onze ogen. 
Wij zien het, maar doorgronden 't niet. 

 
vers 9: ieder leest mee 
 

9.Dit is de dag, die God deed rijzen, 
 juich nu met ons en weest verblijd. 
 O God, geef thans uw gunstbewijzen, 
 geef thans het heil door ons verbeid. 
 Gezegend zij de grote koning 
 die tot ons komt in 's Heren naam. 
 Wij zegenen u uit 's Heren woning, 
 wij zegenen u al tezaam. 
 
Kyriëgesprek 
 
Gebed van de zondag 
 
Lezen: Ezra 3 : 10 - 4 : 6 
 
Dirk speelt psalm 136 
 
Lezen: Ezra 4 : 24 - 5 : 5a 
 
Psalm 136 in beurtspraak 
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vers 1, 2, 3, 4 - intermezzo - 12, 13 
 
1.Loof de Heer,want Hij is goed, 
trouw in alles wat Hij doet. 
  Want zijn goedertierenheid  
zal bestaan in eeuwigheid. 
 

2.Geef de God der goden eer, 
jubel voor der heren Heer. 
  Hij doet wonderen, Hij alleen 
trouw door alle tijden heen. 

3.Loof Hem die de hemel schiep, 
zijn verstand is grondloos diep. 
  Hij bereidde zee en land. 
  Eeuwig houdt zijn liefde stand. 

4.Zon en maan en sterren gaan 
koninklijk hun vaste baan. 
  God regeert bij dag en nacht, 
zijn genade blijft van kracht.

 
Intermezzo 
 
12.Loof de Heer, die al wat leeft 
dagelijks zijn spijze geeft, 
die ons laaft en die ons voedt. 
   Eeuwig is Hij trouw en goed. 
 

13.Aan de God des hemels zij 
eer en dank en heerschappij, 
want zijn goedertierenheid 
zal bestaan in eeuwigheid. 

Overweging 
 
Muziek 
 
Toelichting op de collecte 
Collectedoel: Muziek aan bed 
Rekeningnummer NL 24 TRIO 0390501042 
 
Voorbeden / dankgebed / stil gebed 
 
Onze Vader 
Onze Vader in de hemel, 
laat Uw naam geheiligd worden, 
laat Uw koninkrijk komen 
en Uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan U behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. 
Amen. 
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Lied 425 
 
 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 
 

 


