
‘Op weg naar Sion’ 
 

(Psalm 84) 
 

‘k Ben reizend naar die 
stad, waar Christus het 

Licht zal zijn. 



1. Verplichting om op te  
gaan naar Sion. 



‘Driemaal per jaar zal ieder die 
onder u van het mannelijk geslacht 

is, voor het aangezicht van de 
Here, uw God, verschijnen op de 

plaats die Hij verkiezen zal.’ 
 

(Deuteronomium 16:16-17) 



‘Jeruzalem… waarheen de 
stammen opgaan, de stammen des 
Heren. Een voorschrift is het de 

naam des Heren te loven.’ 
 

(Psalm 122:3-4) 



2. Oproep voor Sion. 
  



‘Ik was verheugd, toen men mij 
zeide: Laten wij naar het huis des 

Heren gaan.’ 
 

(Psalm 122:1) 



‘Hieraan wil ik denken en mijn 
ziel in mij uitstorten: hoe ik optrok 

in de dichte drom, voor hen uit 
schreed naar Gods huis, bij 

jubelklank en lofgezang, een 
feestvierende menigte.’  

 

(Psalm 42:5) 



3. Verlangen naar Sion. 



‘Mijn ziel verlangt, ja smacht naar 
de voorhoven des Heren.’ 

 
(Psalm 84:3) 



‘Mijn ziel dorst naar God, 
naar de levende God; 

wanneer zal ik komen en voor 
Gods aangezicht verschijnen?’  

 
(Psalm 42:3) 



3. De weg naar Sion. 



‘Als zij trekken door een dal van 
balsemstruiken, maken zij het tot 
een oord van bronnen; ook hult de 
vroege regen het in zegeningen.’  

 
(Psalm 84:7) 



‘Welzalig de mensen wier sterkte 
in U is, in wier hart de gebaande 

wegen zijn.’ 
 

(Psalm 84:6) 



5. Aankomst in Sion. 



‘Zij gaan voort van kracht tot 
kracht en verschijnen voor God  

in Sion.’  
 

(Psalm 84:8) 



‘Wanneer Christus verschijnt, die 
ons leven is, zult ook gij met Hem 

verschijnen in heerlijkheid.’ 
 

(Kolossenzen 3:2) 



6. Uitnodiging voor Sion. 



‘Het goede onthoudt Hij niet aan 
hen die onberispelijk wandelen, 

welzalig de mens die op U 
vertrouwt.’ 

 

(Psalm 84:12-13) 



‘Want Ik weet welke gedachten Ik 
over u koester, gedachten van 

vrede, om u een hoopvolle 
toekomst te geven.’ 

 

(Jeremia 29:11) 



‘Bereid u om uw God  
te ontmoeten.’ 

 
(Amos 4:12) 
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