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Ps. 149: 1, 2
Halleluja! laat opgetogen
een nieuw gezang den HEER verhogen.
Laat allen die Gods naam belijden
zich eensgezind verblijden.
Volk van God, loof Hem die u schiep;
Israël dank Hem die u riep.
Trek, Sion, in een blijde stoet
uw Koning tegemoet.
Laat het een hoge feestdag wezen.
De naam des HEREN wordt geprezen
met het aloude lied der vaadren.
De heilge reien naadren.
En zo danst in het morgenlicht
heel Gods volk voor zijn aangezicht
en slaat de harp en roert de trom
in 's HEREN heiligdom.

Ps. 147: 1, 7
Lof zij den HEER, goed is het leven
als 's Heren lof wordt aangeheven.
Lieflijk en recht te allen tijde
is 't onze God ons lied te wijden.
Hij bouwt de stad, door Hem verkoren,
het volk in ballingschap verloren
brengt Hij er samen, heelt hun wonden,
hoezeer hun harten zijn geschonden.
De HEER heeft Jakob uitverkoren
om naar zijn heilig woord te horen.
Aan Israël heeft Hij ten leven
zijn rechten en zijn wet gegeven.
Zo deed Hij aan geen andre volken.
Laat ons des HEREN lof vertolken.
De kracht, de heerlijkheid, de ere
zijn Hem, die eeuwig zal regeren.

OT 269: 1, 3, 4
Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer.
Beproef me en zie wat niet is tot uw eer.
Is soms de weg die 'k ga niet goed voor mij:
leid me op de eeuw'gen weg, Heer, maak mij vrij!
Zie Heer, hier ben ik; maak mij een vat voor U;
Woon in mijn hart, vernieuw het, doe het nu!
Verbreek mijn wil,
maak me' ook van hoogmoed vrij;
'k Wil in U blijven, Heer, blijf Gij in mij.

O, heil'ge Geest, kom tot uw heerschappij.
Schenk een herleving en begin bij mij.
Zegen Uw volk, maak 't als een bruid bereid,
wachtend op Jezus' komst in heerlijkheid.
Haggai 1: 1 - 15
Over de herbouw van de tempel

1 1 In het tweede regeringsjaar van koning Darius, op de

1 1 In het tweede regeringsjaar van koning Darius, op de
eerste dag van de zesde maand, richtte de HEER zich bij
monde van de profeet Haggai tot Zerubbabel, zoon van Sealtiël
en gouverneur van Juda, en tot Jozua, zoon van Josadak en
hogepriester: 2 ‘Dit zegt de HEER van de hemelse machten:
Dit volk beweert dat de tijd nog niet gekomen is om de tempel
van de HEER weer op te bouwen. 3 Maar,’ zo sprak de HEER
bij monde van de profeet Haggai, 4 ‘is de tijd dan wel gekomen
om zelf in mooi afgewerkte huizen te wonen? En dat terwijl
mijn huis nog een ruïne is! 5 Nu dan – dit zegt de HEER van
de hemelse machten: Welke weg zijn jullie ingeslagen? Denk
toch na! 6 Jullie hebben veel gezaaid maar weinig geoogst;
jullie eten maar raken nooit verzadigd, jullie drinken maar nooit
is het genoeg, jullie kleden je maar krijgen het nooit warm; de
dagloner krijgt zijn geld maar het verdwijnt in een beurs vol
gaten. 7 Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Welke
weg zijn jullie eigenlijk ingeslagen? 8 Ga naar de bergen, haal
daar hout en bouw mijn huis weer op. Met vreugde zal ik het
aanvaarden en er mij in al mijn luister tonen – zegt de HEER.
9 Jullie hebben veel verwacht, maar hoe weinig is het
geworden, en wat jullie wél binnenhaalden, is door mijn adem
vernietigd. En waarom? – spreekt de HEER van de hemelse
machten. Omdat mijn huis nog altijd een ruïne is, terwijl ieder
van jullie zich uitslooft voor zijn eigen huis. 10 Daarom
onthoudt de hemel jullie zijn dauw en brengt de aarde niets
meer op. 11 Ik heb het land en de bergen, het koren, de wijn
en de olie, al wat de aarde opbrengt, ieder mens en elk dier, en
alles wat jullie moeizaam tot stand hebben gebracht, met
droogte getroffen.’

12

12 Zerubbabel, zoon van Sealtiël, en Jozua, zoon van Josadak

en hogepriester, en wie er van het volk nog over waren,
luisterden naar de oproep die de HEER, hun God, had
gedaan; ze luisterden naar de woorden van de profeet Haggai,
die door de HEER, hun God, gezonden was. En het volk werd
vervuld van vrees voor de HEER. 13 Maar Haggai, de bode
van de HEER, zei in opdracht van de HEER tot het volk: ‘Ik
ben bij jullie – spreekt de HEER.’
14 Zo zette de HEER Zerubbabel, zoon van Sealtiël en
gouverneur van Juda, en Jozua, zoon van Josadak en
hogepriester, en wie er van het volk nog over waren, ertoe aan
te beginnen met het herstel van de tempel van de HEER van
de hemelse machten, hun God. 15 Ze gingen aan het werk op
de vierentwintigste dag van de zesde maand.
In het tweede regeringsjaar van koning Darius,

1 Petrus 2: 1 - 10
2 1 Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en
huichelarij, alle afgunst en kwaadsprekerij, 2 en verlang als
pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord,
opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. 3 U hebt toch
ondervonden hoe goed de Heer is? 4 Voeg u bij hem, bij de
levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door
God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, 5 en laat u ook zelf
als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke
tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te
brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn. 6 In
de Schrift staat immers: ‘In Sion leg ik een hoeksteen die ik
heb uitgekozen om zijn kostbaarheid; wie daarop vertrouwt,
komt niet bedrogen uit.’ 7 Kostbaar is hij voor u, die erop
vertrouwen. Voor wie er niet op vertrouwen, geldt echter: ‘De
steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden.’
8 En: ‘Het is een steen waarover men struikelt, een rotsblok
waaraan men zich stoot.’ Zij struikelen omdat ze Gods woord
niet gehoorzamen, daartoe zijn ze bestemd. 9 Maar u bent een
uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige
natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote
daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft
geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. 10 Eens was u geen
volk, nu bent u Gods volk; eens viel Gods ontferming u niet ten
deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken.
LvdK 368: 1, 2, 4
Als God ons huis zijn gunst onthoudt,
dan is het tevergeefs gebouwd, laat daarom, Heer, ons niet alleen
met ons bestek, met hout en steen.

Ga niet voorbij aan ons domein,
laat het uw huis, uw tempel zijn,
waarvan Gij 't grondplan hebt bepaald,
opdat uw Geest, Heer, daarin daalt.
Laat ons elkander, bij het licht
dat Gij ontstak, van aangezicht
tot aangezicht uw lieflijkheid
spiegelen, God die liefde zijt.

LvdK 281: 1, 2, 3, 4
Jezus zal heersen waar de zon
gaat om de grote aarde om,
de maan zijn lichte banen trekt,
zover het verste land zich strekt.
Het lied in alle talen zal
zijn liefde loven overal,
en uit de kindermond ontspringt
de lofzang die zijn naam omringt.
Zijn rijk is volle zaligheid,
wie was gevangen wordt bevrijd,
wie moe was komt tot rust voorgoed,
wie arm was leeft in overvloed.
Laat loven al wat adem heeft
de koning die ons alles geeft.
O aarde om dit nieuw begin
stem met het lied der englen in.

OT 350: 1, 2
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.
Wat wij hier beleden
samen met elkaar.
Aan uw daag'lijks leven,
uw gezin, uw werk.
Wilt u daaraan geven,
daar bent u Gods kerk.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar,
wat wij hier beleden
samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede,
vrede mee naar huis,
dan is vanaf heden
Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.

LvdK 456: 3
Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

