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Zondag 4 oktober 2009 | Israëlzondag 60e | Tweede dag van het Loofhuttenfeest
Schriftlezing, Zacharia 14: 16-21 | Johannes 7: 37-44 | NBG51 | LB’73
Orde van dienst:
Welkom & mededelingen
Intochtslied Gezang 329:
1. Grote God, Gij hebt het zwijgen
met uw eigen,
met uw lieve stem verstoord.
Maak de weg tot U begaanbaar,
wees verstaanbaar;
spreek Heer, uw gemeente hoort.
2. Heer, uw boodschap staat geschreven,
ons ten leven,
maak uw schrift het levend woord.
Zie het boek van uw behagen
opgeslagen;
spreek Heer, uw gemeente hoort.
3. Roep ons uit de doodse dalen
waar wij dwalen,
door een vreemde stem bekoord.
Breng ons naar de heil'ge stede
van uw vrede.
Spreek Heer, uw gemeente hoort.
Laten wij stil zijn
voor het aangezicht
van de God van Israël
Stil gebed
Votum:
Onze hulp
in de Naam van de Eeuwige
Die hemel en aarde geschapen heeft
Die trouw houdt tot in Eeuwigheid
En die niet varen laat
De werken van Zijn handen
& Groet:
Genade zij u
En vrede van God de Vader
Van Jezus Christus de Zoon
In de gemeenschap met de Heilige Geest
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Amen
Zingen Psalm 118: 12 OB
12 Dit is de dag, de roem der dagen,
Dien Isrels God geheiligd heeft.
Laat ons verheugd, van zorg ontslagen,
Hem roemen, die ons blijdschap geeft.
Och HEER', geef thans Uw zegeningen;
Och HEER', geef heil op dezen dag;
Och, dat men op deez' eerstelingen
Een rijken oogst van voorspoed zag.
Belijden wij nu het christelijk geloof
Als in Israël ingelijfd.
Geloofsbelijdenis
Zingen Psalm 117 OB
Loof, loof den HEER', gij heidendom!
Gij volken, prijst Zijn Naam alom.
Zijn goedheid is, in nood en dood,
Voor ons, Zijn volk, oneindig groot;
Zijn waarheid wankelt nimmermeer.
Zingt, Hallelujah, zingt Zijn eer!
Gebed
Schriftlezingen
1e lezing uit de profeet Zacharja, Zacharia 14: 16-19
16 Allen, die zijn overgebleven van al de volken, die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, zullen
van jaar tot jaar heentrekken om zich neer te buigen voor de Koning, de Here der
heerscharen, en het Loofhuttenfeest te vieren. 17 Maar wie uit de geslachten der aarde niet
naar Jeruzalem zal heentrekken om zich voor de Koning, de Here der heerscharen, neder te
buigen, op hem zal geen regen vallen, 18 en indien het geslacht der Egyptenaren niet zal
heentrekken en komen, op wie geen (regen) valt, dan zal toch komen de plaag waarmee
de Here de volken zal treffen, die niet heentrekken om het Loofhuttenfeest te vieren. 19 Dit
zal de straf zijn van de Egyptenaren en van alle volken die niet heentrekken om het
Loofhuttenfeest te vieren.
2e lezing uit het evangelie naar Johannes 7: 37-44
37 En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Indien
iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! 38 Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt,
stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. 39 Dit zeide Hij van de Geest,
welke zij, die tot geloof in Hem kwamen, ontvangen zouden; want de Geest was er nog niet,
omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.
40 Sommigen dan uit de schare, die naar deze woorden geluisterd hadden, spraken: Deze is
waarlijk de profeet. 41 Anderen zeiden: Deze is de Christus; weer anderen zeiden: De
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Christus komt toch niet uit Galilea? 42 Zegt de Schrift niet, dat de Christus komt uit het
geslacht van David en van het dorp Betlehem, waar David was? 43 Er ontstond dan
verdeeldheid bij de schare om Hem; 44en sommigen van hen wilden Hem grijpen, maar
niemand sloeg de handen aan Hem.
Zingen Psalm 37 : 1 en 2
1 Zo sprak de Heer der legerscharen,
de God van Israël,
tot wie zo diep vernederd waren:
o volk, het ga u wel!
Bouwt huizen en gaat daarin wonen,
plant hoven, eet uw vrucht,
gewin u dochteren en zonen
en leef in goed gerucht!
2 Maar zoek de vrede voor dit Babel
waar gij verbannen zijt,
bidt voor de stad want in haar straten
daagt eens een andere tijd,
ja bidt voor haar want in haar vrede
schuilt ook voor u het heil.
Babel en alle wereldsteden
staan rondom Israël.
Preek
Zingen Psalm 68: 11
11 Ook zelfs het land der duisternis
zal weten wat uw luister is,
Egypte zal U eren.
Het morgenland strekt als een bruid
de handen haastig naar U uit,
ook daar zult Gij regeren.
De wereld brengt U huldeblijk,
want heel de wereld is uw Rijk,
Jeruzalem het midden;
koningen overal vandaan
komen met schatting voor U staan,
elk land zal tot U bidden.
Dankgebed
Inzameling van gaven
Zingen Gezang 434: 4 en 5
4 Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend,
lof zij de hemelse liefde die over ons regent.
Denk elke dag
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aan wat zijn almacht vermag,
die u met liefde bejegent.
5 Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,
christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen.
Hart wees gerust,
Hij is uw licht en uw lust.
Alles wat ademt zegt: Amen.
Zegen
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