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Inleiding 

Wanneer mensen een nieuwe woning betrekken, is er sprake 
van een overgangssituatie. Deze wordt gekenmerkt door het 
aanbreken van een nieuwe periode en daarnaast, ook door 
het afscheid nemen van een vorige en wellicht het onderweg 
ergens verblijven. Een verhuizing kan een crisismoment in 
zich bergen. Daarbij kunnen gevoelens van blijdschap en 
vreugde, maar ook van spijt, verdriet en onzekerheid een rol 
spelen. Tevens biedt een huis, een nieuwe woning, ook een 
gevoel van eigenheid, bescherming en veiligheid.

De Schriften verkondigen dat God in Christus onder ons men-
sen wil wonen, Hij heeft zijn tent onder ons opgeslagen (Johan-
nes 1:14). Als wij Hem liefhebben en zijn woord bewaren, zullen 
de Vader en Christus bij ons komen en bij ons wonen (Johan-
nes 14:23v. e.v.).
 Jezus zocht mensen op en kwam in hun huis (onder ande-
ren bij Zacheüs, bij Maria en Marta, bij Petrus, de Emmaüs-
gangers). Hij vond er rust, geborgenheid en ontmoeting en 
gebruikte de maaltijd. Hiermee bracht hij de vrede van God bij 
de mensen thuis. Deze opdracht gaf Hij ook aan zijn leerlingen 
(Lucas 10:5). Tevens ontving Hij mensen die bij anderen niet 
welkom waren en at met hen, zoals tollenaars en zondaars 
(Marcus 2:15-17).

In het leven van een christen kan de bewoning van een (nieuw) 
huis begeleid worden door een moment van gebed en toewij-
ding. Daarbij kunnen verschillende accenten een plaats krij-
gen. Zo zullen de bewoners, en in het verlengde daarvan hun 
bewoning, een zegen ontvangen. Jezus zegt: ‘Als jullie een huis 
binnengaan, zeg dan eerst: “Vrede voor dit huis!” Als er een 
vredelievend mens woont, zal jullie vrede met hem zijn; zo niet, 
dan zal die vrede bij je terugkeren.’ (Lucas 10:5-6).
 In de oosters-orthodoxe traditie is het de gewoonte dat de 
bewoners worden gezalfd. In ieder geval raken beide, bewoners 
en huis, op verschillende wijze op elkaar betrokken. Immers, de 
mens opent zijn hart en huis om daarin God, zijn Schepper, en 
zijn naaste toegewijd te dienen. Zo wordt een huis ervaren als 
meer dan een verzameling stenen. 
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Een woning dient ter beveiliging van de mens, biedt bescher-
ming aan lijf en goed tegen bedreiging van buitenaf en schenkt 
geborgenheid aan wie rust en vrede zoeken. Zo is er ook hier, 
in aansluiting op de doop, sprake van een zekere mate van het 
afweren van het kwade. ‘De Heer houdt de wacht over je gaan 
en je komen’ (Psalm 121:8). Dit betekent ook dat Hij erop toe-
ziet dat het goede toegelaten wordt, het kwade buitengesloten 
en verdreven. Zo kunnen de doopkaars (en het doopwater) bij 
de huiszegen een bijzondere plaats innemen. Alles is erop 
gericht het huis en zijn bewoners af te zonderen van het kwade 
en toe te wijden aan Christus en de naasten.

De zegening van een (nieuwe) woning drukt het geloofsver-
trouwen uit dat de verrezen Christus vandaag met zijn vrede 
bij de mensen wil wonen (Johannes 20:19-21). Het huis van 
mensen maakt Hij tot deel van zijn lichaam, de Kerk, waar-
door de bewoners elkaar bemoedigen in het geloof, samen 
bidden en met elkaar leven. In christelijke zin staat hierbij 
centraal:
- dat Christus dit huis mag bewonen, Hij is de Eersteling 

die voorgaat, Hij zegent allen die binnentreden met zijn 
aanwezigheid.

- De liefde van Christus zal haar weg vinden en toenemen in 
de onderlinge liefde van de bewoners en bij hun gasten, die 
zij ontvangen als Christus.

- Christus deelt in de vreugde en de droefheid van allen die in 
dit huis wonen.

- Hij begeleidt degenen die uit dit huis hun weg gaan, Hij 
ontvangt degenen die in dit huis hun toevlucht zoeken.

- Zo zal de goede geur die Christus is, verspreid worden aan 
allen in en om het huis, waardoor haar inwoners in geloof 
gevrijwaard worden en onttrokken aan de machten van het 
kwade. Hier zal de geest van God wonen en de naam des 
Heren worden uitgeroepen: ‘De Heer is hier!’

Niet alleen de bewoning van een nieuw huis, ook het afscheid 
van een oude omgeving en woning of een tijdelijk verblijf elders 
kunnen soms openlijke, soms verborgen emoties bij mensen 
teweegbrengen. Gevoelens van verdriet, onzekerheid en spijt 
kenmerken deze vaak ingrijpende aangelegenheid. Men kan bij 
zo’n moment stil staan, of bij het begin van een nieuwe periode 
kort terugblikken. Wellicht kan een gebed daarbij behulpzaam 
zijn (zie Keuzeteksten).
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Dat bovenstaande noties in de protestantse traditie niet geheel 
onbekend zijn, moge blijken uit het gebed in het Hervormd 
Dienstboek (1955) ‘Bij de eerste huisdienst in een nieuwe 
woning’ (zie Keuzeteksten). 
 De ‘Orde voor een huiszegen’ zoals die hier volgt, kan gezien 
worden als een schakel in de bijzondere aandacht binnen de 
christelijke gemeente voor de bewoning van onze huizen. 
Waar men niet de gehele orde zal gebruiken, is het mogelijk 
enige onderdelen te kiezen. Kernmomenten zijn in ieder geval 
Schriftwoord en zegen voor bewoners en huis.

Zegeningen / Huiszegen
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Toelichting 

Voorganger(s)
Waar het dagelijks leven wordt ervaren als verbonden met de 
samenkomst en de eredienst van de gemeente, ligt het voor de 
hand ook bij de zegening van een nieuwe bewoning ambtsdra-
gers aanwezig te laten zijn. Zij kunnen, daartoe aangewezen 
door de gemeenschap, voorgaan bij de orde. Ook huisgeno-
ten (klein en groot) kunnen onderdelen voor hun rekening 
nemen.

Plaats
De begroeting en de openingsritus geschieden, als het enigs-
zins kan, buiten. De aanwezigen verzamelen zich bij de voor-
deur of een andere geschikte plaats. Een van de bewoners kan 
de begroeting voor haar of zijn rekening nemen. Daarna zal de 
voorganger vervolgen met de opening.

Inleidend woord
De voorganger zal kort stil staan bij de betekenis van dit 
moment voor de nieuwe bewoners en andere aanwezigen. Hij 
zal met behulp van een Schriftwoord wijzen op Christus, die 
ons huis met zijn aanwezigheid wil vullen. Eventueel kan hier 
aandacht geschonken worden aan het afscheid van de oude 
bewoning. Een gebedstekst daarvoor is te vinden onder Keuze-
teksten.

Attributen
In de centrale ruimte kan een (doop)kaars staan, die tijdens de 
viering na binnenkomst ontstoken wordt. Deze kan ook meege-
nomen worden wanneer er een rondgang door het huis wordt 
gemaakt. Er kan een tafel gedekt zijn met wit kleed, kaars(en), 
bijbel, kruisteken, broodschaal.

Rondgang
Na de eventuele overweging kan men een lied zingen. Bij de 
rondgang door het huis kan een loflied of acclamatie gezongen 
worden. In de afzonderlijke vertrekken wordt gebeden en/of uit 
de Schrift gelezen. Het enkelvoud van de gebeden zal aan de 
situatie worden aangepast. In kinderkamers kunnen kinderen 
met de aanwezigen hun eigen lievelingslied zingen. 
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Zegen
Mogelijk kunnen de bewoners tijdens de eigenlijke huiszegen 
de handen opgelegd krijgen of elkaar de handen opleggen. Na 
de zegen kan een christelijk symbool overhandigd en aange-
bracht worden. Te denken valt aan een kruisteken/icoon bij de 
voordeur, in de hal of (woon)kamer(s).
 

Zegeningen / Huiszegen
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Orde voor de huiszegen

BEGROETING
door de bewoners

OPENING

 Gezegend u, die hier bent samengekomen,
 in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
 Amen.

 Als de HEER het huis niet bouwt,
 vergeefs zwoegen de bouwers;
 als de HEER de stad niet bewaakt,
 vergeefs doet de wachter zijn ronde.
 Amen.  Ps. 127:1
     Keuzeteksten 2-3

INLEIDEND WOORD

GEBED 

 Laat ons bidden.
 … gebedsstilte …
 Heer, Gij zegt:
 ‘Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop.
 Zo iemand mijn stem hoort
 en de deur opent,
 zal Ik bij hem binnengaan
 en met hem maaltijd houden
 en hij met Mij.’
 Daarom bidden wij U:
 kom in ons midden,
 vul dit huis met uw aanwezigheid
 en wees de metgezel van allen die hier wonen.
 Zegen hun ingaan en hun uitgaan
 en sta hen bij in hun werken en rusten.
 Geloofd zijt Gij, Gezegende van de Vader,
 Jezus Christus, onze Heer.
 Amen.
     Keuzeteksten 4
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Allen gaan het huis binnen en verzamelen zich in de centrale ruimte. 
Daar kan een kaars ontstoken worden
 Licht is ontstoken,
 het straalt ons tegemoet.

 Vrede zij dit huis,
 allen die hier wonen!
 … gebedsstilte …
 Heer Jezus Christus,
 Gij hebt beloofd: ‘Waar twee of drie
 in mijn naam verzameld zijn,
 daar ben Ik in hun midden.’
kind 
 Heer, ontferm U.
 Heer, ontferm U.

 Gij hebt toegezegd
 dat de Vader elk gebed verhoort 
 dat wij in uw naam tot Hem richten.
kind 
 Christus, ontferm U.
 Christus, ontferm U.

 Gij hebt ons door uw dood en opstanding
 tot medeburgers gemaakt van de heiligen
 en huisgenoten van God.
kind 
 Heer, ontferm U.
 Heer, ontferm U.

 Laat ons bidden.
 … gebedsstilte …
 Gij die het huis van Zacheüs zijt binnengegaan,
 kom ook bij ons met uw zegen,
 Gij die leeft en heerst in alle eeuwigheid.
 Amen.
     Keuzeteksten 5

LEZING uit de heilige Schrift
bijvoorbeeld Genesis 18:1-8; Deuteronomium 28:1-6; I Koningen 8:
27-29; Lucas 24:28-36a; Efeziërs 3:14-19; Lucas 19:1-10; Johannes 
14:2-6; Johannes 20:19-21        

Een korte inleiding kan aan de lezing voorafgaan

Zegeningen / Huiszegen
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ANTWOORDPSALM                                          

 Goed is de HEER voor alles en allen,
 hij ontfermt zich over heel zijn schepping.  
 Een steun is de HEER voor wie is gevallen,
 wie gebukt gaat richt hij op.
 

 Allen zien hoopvol naar u uit,
 u geeft brood, op de juiste tijd.
 Gul is uw hand geopend,
 u vervult het verlangen van alles wat leeft.

 Rechtvaardig is de HEER in alles wat hij doet,
 zijn schepselen blijft hij trouw.
 Allen die hem aanroepen is de HEER nabij,
 die hem roepen in vast vertrouwen.

 Hij vervult het verlangen van wie hem eren,
 hij hoort hun klacht en komt te hulp.
 De HEER waakt over wie hem liefhebben,
 maar wie hem afwijzen, vaagt hij weg.

 Laat zó mijn mond de lof spreken van de HEER,
 en alles wat leeft zijn heilige naam prijzen,
 tot in eeuwigheid.  Ps. 145:9;14-21
     Liedsuggesties blz. 502-505

OVERWEGING

LIED 
rond de tafel   Liedsuggesties blz. 502-505

RONDGANG DOOR HET HUIS
Terwijl de aanwezigen de verschillende ruimten van het huis langs-
gaan, kan een loflied of acclamatie gezongen worden
     Keuzeteksten 8-12
     Liedsuggesties blz. 502-505

HUISZEGEN
na terugkeer rond de tafel

 Geprezen zijt Gij, Heer, onze God.
 Gij hebt in Jezus, uw Zoon, onder de mensen gewoond.

Orde
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 Wij loven U,
 wij prijzen U.

 Uw Zoon is het huis van Zacheüs binnengegaan.
 Wij loven U,
 wij prijzen U.

 Uw Zoon heeft de gastvrijheid van Maria en Marta 
 aanvaard.
 Wij loven U,
 wij prijzen U.

 Heer, onze God,
 dit huis is voor ons een teken van uw goedheid.
 Wij danken U dat wij het in gebruik mogen nemen.
 En wij bidden U:
 Kom met uw zegen + over ons,
 blijf bij allen die in dit huis wonen,
 schenk hun de genade van de gastvrijheid
 en bewaar hen voor onheil.
 Wij loven en wij prijzen U,
 vandaag en alle dagen van ons leven.
 Amen.
     Keuzeteksten 11-13

VOORBEDE
Voor de voorbede kan de volgende tekst gekozen worden of een tekst 
naar eigen keuze

voorganger
 Wij bidden tot God
 in wiens liefde wij geborgen zijn:

een van de aanwezigen
 Hemelse Vader,
 wees voor de bewoners van dit huis
 een hulp aan hun zijde
 en begeleid hen op hun wegen.
 Blijf bij ons, Heer.

 Bewaar hen voor tegenspoed
 en open hun hart voor de nood van hun naasten.
 Blijf bij ons, Heer.

Zegeningen / Huiszegen
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 Schenk ons volk en heel deze wereld
 vrede en gerechtigheid.
 Blijf bij ons, Heer.

 Maak ons tot trouwe getuigen van uw woord
 en tot daders van uw liefde.
 Blijf bij ons, Heer.

 Laat ons bidden, zoals Jezus ons heeft leren bidden:

GEBED DES HEREN

ZENDING EN ZEGENBEDE
wanneer de lezing uit Lucas 19:1-10 gekozen is
 Heden is aan dit huis redding geschonken.     
 Vrede en zegen mogen hierop rusten
 en zijn bewoners vervullen.
 Dat allen die hier ingaan en uitgaan
 gezegend worden door de barmhartige God,
 Vader, Zoon en heilige Geest.
 Amen.
     Keuzeteksten 14-17

Tijdens een maaltijd is er gelegenheid voor goede wensen en 
cadeaus

Orde



494 495Zegeningen / Huiszegen

Keuzeteksten 

Bij het afscheid van een woning

1. Goede God,
 wij danken U
 voor al het goede
 dat wij de afgelopen tijd/jaren
 binnen de muren van deze woning/onze vorige behuizing
 van U mochten ontvangen – 
 de vreugde en de vriendschap
 van wie hier/daar samen woonden,
 de vrede die anderen ons brachten.
 Wij vragen uw nabijheid
 en vergeving
 waar pijn en verdriet nog wegen,
 waar wij elkaar belast hebben
 en verwond.
 Schenk ons de zekerheid
 dat het zo goed is,
 dat Gij met ons
 nieuwe wegen gaat
 die open staan naar uw toekomst.
 Door Jezus Christus, onze Heer.
 Amen.

Opening

2. Gezegend u die hier bent samengekomen
 in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
 Amen. 

 Het woord is mens geworden
 en heeft bij ons gewoond. Joh. 1:14
 Amen.

3. Gezegend u die hier bent samengekomen
 in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
 Amen.
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 Hoe goed is het, hoe heerlijk 
 als broeders bijeen te wonen. Ps. 133:1
 Amen.

Gebed

4. O barmhartige God, 
 wij danken U van ganser harte
 dat Gij, die ons aller leven leidt,
 ons dit huis schenkt
 om er als gezin in te wonen en te werken. 
 Wij danken U voor de beveiliging en beschutting,
 welke Gij ons in deze woning verleent.
 Wil Gij in uw vaderlijke goedheid ons 
 voor alle onheil behoeden,
 doch laat ons bovenal
 in voorspoed en in tegenspoed weten
 dat wij uw eigendom zijn.
 Moge, naar uw gebod, 
 ook die liefde onder ons wonen,
 waarop Gij uw zegen gebieden kunt.
 Bind ons tezamen 
 in de aanbidding van uw Naam
 en verlevendig in onze harten
 de verwachting van het Huis
 dat Gij bereid hebt
 voor degenen die U liefhebben - 
 door Jezus Christus, onze Heer.
 Amen.

Bij binnenkomst 

5. Vrede zij met dit huis,
 met allen die hier wonen!
 … gebedsstilte …
 Goede God,
 wij danken U 
 voor deze nieuwe woning van N en N
 en wij bidden:
 wees midden onder ons,
 vandaag en elke nieuwe dag.
 Laat hen in deze ruimte en omgeving
 samen in vrede en liefde leven.
 Amen.
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Tijdens de rondgang door het huis

Te gebruiken bij de verschillende ruimten die men betreedt. De volg-
orde passe men aan naar de omstandigheden

6. Slaapkamer

 Deze ruimte is je slaapkamer.
 Dat je er ’s nachts mag genieten 
 van een welverdiende rust.

 Neerleggen mag ik mij, slapen,
 weer ontwaken – de Heer is mijn rust.
 De Heer, Hij is de bevrijder. 
 Uw zegen rust op uw volk. Ps. 3:6,9

 Laat ons bidden.
 … gebedsstilte …
 Barmhartige God,
 Gij geeft het uw beminden in de slaap, 
 Gij zaait uw naam in onze diepste dromen.
 Wij bidden U:
 waak als een wachter in de nacht
 over N,
 weer van haar/hem de listen van de boze
 en doe haar/hem rusten in vrede.
 Door Christus, onze Heer.
 Amen. 

7. Werkkamer

 In deze kamer, N, zul je dagelijks je werk verrichten.
 Dat je daarin vreugde en voldoening mag vinden
 en je er anderen mee van dienst mag zijn.

 Laat ons uw genade zien, Heer, onze God.
 Bevestig het werk van onze handen,
 het werk van onze handen, bevestig dat. Ps. 90:17

8. Keuken

 N, hier zul je dagelijks de maaltijden bereiden
 en van de goede gaven van Gods schepping genieten.

Zegeningen / Huiszegen
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 De ootmoedigen zullen eten en verzadigd worden, 
 wie Hem zoeken, brengen lof aan de HEER, 
 voor altijd mogen zij leven. Ps. 22:27

 Laat ons bidden.
 … gebedsstilte …
 God, Schepper van alle leven,
 Gij geeft ons voedsel
 en al wat wij in dit leven nodig hebben.
 Wij loven U om uw zegeningen
 die wij elke dag van U ontvangen.
 Wil uit uw overvloed alle mensen spijzigen
 en maak ons bereid
 hen die gebrek lijden, te helpen.
 Om Christus’ wil, uw Zoon en onze Heer.
 Amen.                  

9. Studeerkamer

 N, dit is jouw studeerkamer
 waar elke dag de boeken opengaan.
 Dat je hier geïnspireerd mag worden
 door de vrede van God, die alle verstand te boven gaat,
 en vol ijver en dankbaarheid 
 je werk (voor …) mag verrichten.

 Moge de God van de vrede u toerusten met al het goede, 
 zodat u zijn wil kunt doen.
 Moge Hij in ons datgene tot stand brengen 
 wat Hem welgevallig is,
 door Jezus Christus,
 aan wie de eer toekomt, tot in alle eeuwigheid! Amen.
     Heb. 13:20a-21

10. Logeerkamer

 Dit is jouw logeerkamer, 
 waar gasten mogen genieten van je gastvrijheid.

 Laat ons bidden.
 … gebedsstilte …
 Goede en barmhartige God,
 in mensen komt Gij ons tegemoet,

Keuzeteksten
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 in hun gelaat kunnen wij U herkennen.
 Geef ons de genade
 om voor ieder open te staan,
 die uw engel en profeet kan zijn
 en ons verhalen kan van uw liefde.
 Door Christus, onze Heer.
 Amen.

Zegen

11. Geprezen zijt Gij, Heer, onze God.
 Gij hebt in Jezus, uw Zoon, onder de mensen gewoond.
 Wij loven U,
 wij prijzen U.

 Uw Zoon is het huis van Zacheüs binnengegaan.
 Wij loven U,
 wij prijzen U.

 Uw Zoon heeft de gastvrijheid van Maria en Marta 
 aanvaard.
 Wij loven U,
 wij prijzen U.

 Heer, onze God,
 deze woning zal voor N een nieuw thuis worden.
 Zij/hij heeft deze ruimte(n) ingericht en toebereid.
 Gij hebt daarbij uw bescherming geboden.
 Daarvoor danken wij U.
 En wij bidden:
 ontferm U met uw zegen + over dit huis,
 blijf bij allen die hier leven.
 Bewaar hen in voorspoed en tegenslag,
 geef vreugde en eensgezindheid,
 want Gij zijt een God van liefde en vrede.
 Wij loven en wij prijzen U,
 vandaag en alle dagen van ons leven.
 Amen.
 
12. Geprezen zijt Gij, Vader,
 omdat uw Zoon Jezus Christus, 
 mens is geworden, ons ten goede,
 en omdat Hij ons door zijn woord en voorbeeld

Zegeningen / Huiszegen
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 geleerd heeft uw wil te doen.
 Zie in uw goedheid op dit huis
 en schenk het uw zegen + .
 Verhoor het gebed dat wij, 
 samen met zijn bewoners,
 tot U richten.
 Schenk hun vrede en vreugde
 in de heilige Geest
 en bescherming in allerlei gevaar.
 Bewaar hen voor vals vertrouwen
 op vergankelijke dingen
 en leer hen dat Gij zelf de bestemming van ons leven zijt.
 Daarom bidden wij U
 door Jezus Christus, onze Heer.
 Amen.

13. de bewoners kunnen hier de handen opgelegd krijgen

 Wees aanwezig, goede God, bij uw dienaren.
 Zegen + hen en dit huis met uw nabijheid. 
 Dat het toegewijd zal zijn aan uw liefde.

 elke volgende bede kan door een familielid/vriend(in)/goede 
 buur gesproken worden
 Houd verre van hen de listen van de boze
 en bevrijd hen van alle kwaad.
 Dat Gij hun toevlucht zijt
 als ze hier verblijven.

 Dat Gij hen begeleidt 
 als ze het verlaten,
 dat Gij hen verwelkomt
 wanneer ze thuiskomen.

 Dat uw heilige engelen bij hen wonen,
 bij dag en bij nacht,
 opdat zij hen in vrede bewaren
 tot in uw koninkrijk.

 En moge uw zegen steeds over ons zijn.
 Amen.

Keuzeteksten
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Zending en zegenbede

14. De zegen van God ruste
 op uw samenzijn in dit huis.
 De vrede van de Heer zij met allen
 die hier ingaan en uitgaan.

 Zegene en behoede u
 de almachtige God,
 Vader, Zoon en heilige Geest.
 Amen.

15. De vrede van Christus,
 tot welke gij in één lichaam geroepen zijt,
 verblijft in uw harten.
 Het woord van Christus
 moge rijkelijk in u wonen,
 zodat gij in alle wijsheid
 elkaar leert en terechtwijst,
 en met psalmen, lofzangen
 en geestelijke liederen
 God dank brengt in uw harten.
 En al wat gij doet
 met woord of werk,
 doet het alles in de Naam
 van de Heer Jezus,
 en brengt door Hem
 dank aan God, de Vader.                                 naar Kol. 3:15-17
 Amen.

16. Moge de vrede van Christus in ons hart heersen
 en moge het woord van Christus overvloedig in ons wonen,
 zodat wij alles wat wij doen
 in woord en daad zullen doen
 in de naam van de Heer.
 Amen.

17. Wij vragen U, God,
 of U met uw liefde
 in ons huis wilt wonen.
 
 Wij vragen U, Jezus,
 of U met uw liefde
 in ons hart wilt wonen.

Zegeningen / Huiszegen
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 Wij vragen U, heilige Geest,
 of U ons met uw liefde wilt zegenen.

 Zegen ook de mensen van wie wij houden,   
 vader, moeder, kinderen, broers, zussen
 en met wie wij hier samen mogen wonen.
 Amen.

Keuzeteksten
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 Liedsuggesties 

Afkortingen van liedbundels

LbK Liedboek voor de Kerken
DB deel I Dienstboek – een proeve, Schrift – Maaltijd – Gebed 
ZG Zingend Geloven
GvL Gezangen voor Liturgie
OKG Oud-Katholiek Gezangboek
LG Liturgische Gezangen
EL Evangelische liedbundel
Eva Eva’s Lied
Tr Troost, Zingende Gezegend 

Plaats in de orde Eerste regel Bundel
  
bij binnen- Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer LbK Psalm 84
komst Heil hem wien God een plaats bereidt LbK Psalm 91
 Wie woont onder de hoede  GvL Psalm 91 = OKG 247
 Wie woont onder de hoede  LG I, 98 (Psalm 91)
 O Vader die uw woning sticht LbK 321
 Als God ons huis zijn gunst onthoudt LbK 368
 Het huis waarin wij wonen ZG I/II, 112
 Ik zal in mijn huis niet wonen GvL 474
 Wonen overal nergens thuis GvL 551 = LG I, 194
 Kom in de kring wij wonen samen Eva 91
  
antwoord- Gods goedheid houdt hen staande LbK Psalm 107
psalm Niet ons, o Heer, niet ons zij eer LbK Psalm 115
 Niet ons, Heer, niet ons maar uw naam DB deel I, Psalm 115, ant. I en II
 Wanneer de Heer het huis niet bouwt LbK Psalm 127
 Zie, hoe goed, hoe lieflijk LbK Psalm 133
 Zie, hoe goed, hoe lieflijk OKG 279 (Psalm 133)
 Gij dienaars aan den Heer gewijd LbK Psalm 134 = GvL Psalm 134 = OKG 280
 Komt de Heer nu loven DB deel I, Psalm 134, ant. II
  
lied (rond  Loof nu, mijn ziel, de Here LbK 15
de tafel) Gij volgt ons uit Jeruzalem LbK 72
 Wanneer de Heer het huis niet bouwt LbK 127
 Vrede voor dit huis ZG VIII, 64
 Gij volgt ons uit Jeruzalem OKG 539



502 503Liedsuggesties

 Liedsuggesties 

Afkortingen van liedbundels

LbK Liedboek voor de Kerken
DB deel I Dienstboek – een proeve, Schrift – Maaltijd – Gebed 
ZG Zingend Geloven
GvL Gezangen voor Liturgie
OKG Oud-Katholiek Gezangboek
LG Liturgische Gezangen
EL Evangelische liedbundel
Eva Eva’s Lied
Tr Troost, Zingende Gezegend 

Plaats in de orde Eerste regel Bundel
  
bij binnen- Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer LbK Psalm 84
komst Heil hem wien God een plaats bereidt LbK Psalm 91
 Wie woont onder de hoede  GvL Psalm 91 = OKG 247
 Wie woont onder de hoede  LG I, 98 (Psalm 91)
 O Vader die uw woning sticht LbK 321
 Als God ons huis zijn gunst onthoudt LbK 368
 Het huis waarin wij wonen ZG I/II, 112
 Ik zal in mijn huis niet wonen GvL 474
 Wonen overal nergens thuis GvL 551 = LG I, 194
 Kom in de kring wij wonen samen Eva 91
  
antwoord- Gods goedheid houdt hen staande LbK Psalm 107
psalm Niet ons, o Heer, niet ons zij eer LbK Psalm 115
 Niet ons, Heer, niet ons maar uw naam DB deel I, Psalm 115, ant. I en II
 Wanneer de Heer het huis niet bouwt LbK Psalm 127
 Zie, hoe goed, hoe lieflijk LbK Psalm 133
 Zie, hoe goed, hoe lieflijk OKG 279 (Psalm 133)
 Gij dienaars aan den Heer gewijd LbK Psalm 134 = GvL Psalm 134 = OKG 280
 Komt de Heer nu loven DB deel I, Psalm 134, ant. II
  
lied (rond  Loof nu, mijn ziel, de Here LbK 15
de tafel) Gij volgt ons uit Jeruzalem LbK 72
 Wanneer de Heer het huis niet bouwt LbK 127
 Vrede voor dit huis ZG VIII, 64
 Gij volgt ons uit Jeruzalem OKG 539



504 505Zegeningen / Huiszegen

Plaats in de orde Eerste regel Bundel
    
acclamatie bij  Halleluja DB deel I, liturgische gezangen 42-56 en 137
rondgang Halleluja GvL 241-252, 254-260, 263
 Halleluja OKG 425-466
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Plaats in de orde Eerste regel Bundel
    
acclamatie bij  Halleluja DB deel I, liturgische gezangen 42-56 en 137
rondgang Halleluja GvL 241-252, 254-260, 263
 Halleluja OKG 425-466


