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Epe, Regenboogkerk 
5 oktober 1986 n.m. | Israelzondag 
Schriftlezingen: Nehemia 8: 1-13 | Mattheüs 5: 17-20 | NBG51 | LB’73  
 
Orde van dienst: 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Stil gebed 
 
Intochtslied Zingen Gezang 21: 1 en 2 

1 Alles wat adem heeft love de Here, 
zinge de lof van Isrels God! 
Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 
roem ik zijn liefd' en prijs mijn lot. 
Die lijf en ziel geschapen heeft 
worde geloofd door al wat leeft. 
Halleluja! Halleluja! 
 
2 Vorsten zijn mensen uit aarde geboren, 
zij keren eens tot de aarde weer; 
rijkdom en macht, het gaat alles verloren, 
niemand gedenkt hun daden meer. 
Machtigen wanklen in hun waan,- 
roepen wij dan de Here aan. 
Halleluja! Halleluja! 

 
Votum:  

Onze hulp 
Is in de Naam des Heren 
Die hemel en aarde geschapen heeft 
Die trouw houdt tot in Eeuwigheid 
En die niet laat varen 
De werken van Zijn handen 
Amen 

& Groet: 
Genade zij u  
En vrede van God de Vader 
van Jezus Christus  Zijn zoon 
Door de Heilige Geest 
Amen 

 
Zingen Psalm 98: 1 en 2  

1 Zingt een nieuw lied voor God den Here, 
want Hij bracht wonderen tot stand. 
Wij zien Hem heerlijk triomferen 
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met opgeheven rechterhand. 
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde 
bevrijdend heil en bindend recht 
voor alle volkeren op aarde. 
Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 
 
2 Ja Hij is ons getrouw gebleven, 
Hij heeft in goedertierenheid, 
naar de belofte eens gegeven, 
het huis van Israël bevrijd. 
Zijn volk is veilig in zijn handen. 
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd. 
Zo werd tot in de verste landen 
het heil van onze God aanschouwd. 

 
Gebed ter verootmoediging en schuldbekentenis  
 
Zingen Psalm 130: 3  

3 Ik heb mijn hoop gevestigd op God den Heer die hoort. 
Mijn hart, hoezeer onrustig, wacht zijn verlossend woord. 
Nog meer dan in de nachten wachters het morgenlicht, 
blijf ik, o Heer, verwachten uw lichtend aangezicht. 

 
Genade verkondiging 
 
Zingen Psalm 130: 4  

4 Gij al Gods bondgenoten, ziet naar zijn toekomst uit! 
De Heer is vast besloten tot goedertierenheid! 
Hoort aan de goede tijding: Hij geeft in zijn geduld 
aan Israël bevrijding van onrecht en van schuld. 

 
Gebed om de opening van Zijn Woord 
 
Schriftlezingen:  
 
1e lezing Nehemia 8: 1-13 

1 Toen nu de zevende maand aanbrak en de Israëlieten zich in hun steden waren, 
2 kwam het gehele volk als één man bijeen op het plein voor de Waterpoort. En men 
verzocht de schriftgeleerde Ezra het boek der wet van Mozes, die de Here aan Israël 
gegeven had, te halen. 3 Toen bracht de priester Ezra de wet vóór de gemeente, zowel 
mannen als vrouwen en ieder die het kon begrijpen, op de eerste dag van de zevende 
maand. 4 En hij las daaruit voor op het plein vóór de Waterpoort van dat het licht werd tot 
de namiddag in tegenwoordigheid van de mannen en de vrouwen en van hen die het 
konden begrijpen. Het gehele volk hoorde aandachtig naar het boek der wet. 5 De 
schriftgeleerde Ezra stond op een houten verhoging, die men voor die gelegenheid gemaakt 
had. En naast hem, aan zijn rechterhand, stonden Mattitja, Sema, Anaja, Uria, Chilkia en 
Maäseja; en aan zijn linkerhand Pedaja, Misaël, Malkia, Chasum, Chasbaddana, Zekarja, 
Mesullam. 
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6 Ezra opende dus het boek ten aanschouwen van het gehele volk, want hij stond hoger dan 
het gehele volk. En zodra hij het boek opende, stond het gehele volk op. 7 Ezra loofde de 
Here, de grote God, en het gehele volk antwoordde, terwijl het de handen omhoog hief: 
Amen, Amen. En zij knielden en bogen zich voor de Here neder met het gelaat ter aarde. 8 
En Jesua, Bani, Serebja, Jamin, Akkub, Sabbetai, Hodia, Maäseja, Kelita, Azarja, Jozabad, 
Chanan, Pelaja en de Levieten gaven het volk onderricht in de wet, terwijl het op zijn plaats 
bleef staan. 9 Zij lazen namelijk uit het boek, uit de wet Gods, duidelijk voor en gaven 
uitlegging, zodat men het voorgelezene begreep. 10 En Nehemia – dat is de stadhouder – 
met de priester-schriftgeleerde Ezra en de Levieten, die het volk onderricht gaven, zeiden 
tot het gehele volk: Deze dag is voor de Here, uw God, heilig; bedrijft geen rouw en weent 
niet. Want het gehele volk weende, toen het de woorden der wet hoorde. 11 Voorts zeide 
hij tot hen: Gaat heen, eet lekkernijen en drinkt zoete dranken en zendt aan ieder voor wie 
niets bereid is, een deel, want deze dag is voor onze Here heilig: weest dus niet verdrietig, 
want de vreugde in de Here, die is uw toevlucht. 12 Ook de Levieten brachten het gehele 
volk tot kalmte door te zeggen: Weest stil, want deze dag is heilig, weest dus niet verdrietig. 
13 Toen ging het gehele volk heen, om te eten en te drinken, en een deel ervan te zenden 
en grote vreugde te bedrijven, want zij hadden begrepen wat men hun had bekendgemaakt. 

 
Zingen Gezang 41: 1 en 2 

1 De Here, de heerser der aarde, 
zegt: Israël, Israël, 
eens zal u de wereld aanvaarden 
en weten, waarom Ik u spaarde. 
Dan komt, zonder stokken of zwaarden, 
men tot u: 'Het ga u wel!' 
 
2 Eens zullen de mensen het weten 
en roepen van stad tot stad: 
'De God op de Sion gezeten 
is de Enige! Laat ons vergeten 
de haat onzer twisten en veten 
en gaan wij naar Hem op pad!' 

 
2e lezing Mattheüs 5: 17-20 

17 Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet 
gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. 18 Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel 
en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn 
geschied. 19 Wie dan één van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, 
zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot 
heten in het Koninkrijk der hemelen. 20 Want Ik zeg u: Indien uw gerechtigheid niet 
overvloedig is, meer dan die der schriftgeleerden en Farizeeën, zult gij het Koninkrijk der 
hemelen voorzeker niet binnengaan. 
 

Zingen Gezang 41: 3, 4 en 5 
3 God zegt: In het laatste der dagen, 
dan zullen, o Israël, 
de volken u vinden en vragen: 
'vergeef wie u hebben geslagen!' 
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en Ik zal hen met zich doen dragen 
mijn zegen, - het ga hun wel. 
 
4 Eens zullen zij één uit de joden 
aangrijpen, die in hun waan 
zich aan u vergrepen, u doodden, 
en zeggen: 'Ach, zie onze noden; 
met u is de God aller goden, 
o mens, laat ons met u gaan!' 
 
5 Eens zullen de volken u eren, 
o volk dat Ik heb gesticht; 
eens zullen die 't aardrijk regeren 
tot Mij en elkaar zich bekeren, - 
dan wordt in mijn stad, spreekt de Here, 
't verzoeningsmaal aangericht. 

 
Verkondiging  
 
Zingen Psalm 97: 6 

6 Gods heil, Gods glorie staat  
licht als de dageraad reeds voor het oog te gloren  
van wie Hem toebehoren. 
En vreugde van de HEER stroomt in hun harten neer. 
Gij die rechtvaardig zijt, weest in de HEER verblijd. 
Zijn naam zij lof en eer! 

 
Geloofsbelijdenis 1 Corinthe 8: 5 en 6 
 
Zingen Psalm 87: 3 en 4 

3 God zal hen zelf bevestigen en schragen 
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft, 
hen tellen, als in Isrel ingelijfd, 
en doen de naam van Sions kindren dragen. 
 
4 Zij zullen saam, de groten met de kleinen, 
dansen de harpen en cymbalen slaan, 
en onder fluitspel in het ronde gaan, 
zingend: ”In u zijn al onze fonteinen”. 

 
Dankgebed 
 
Zingen Gezang 125 

1 O kom, o kom, Immanuël, 
verlos uw volk, uw Israël, 
herstel het van ellende weer, 
zodat het looft uw naam, o Heer! 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
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Hij is nabij, Immanuël! 
 
2 O kom, Gij wortel Isaï, 
verlos ons van de tyrannie, 
van alle goden dezer eeuw, 
o Herder, sla de boze leeuw. 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 
 
3 O kom, o kom, Gij Oriënt, 
en maak uw licht alom bekend; 
verjaag de nacht van nood en dood, 
wij groeten reeds uw morgenrood. 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 
 
4 O kom, Gij sleutel Davids, kom 
en open ons het heiligdom; 
dat wij betreden uwe poort, 
Jeruzalem, o vredesoord! 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 
 
5 O kom, die onze Heerser zijt, 
in wolk en vuur en majesteit. 
O Adonai die spreekt met macht, 
verbreek het duister van de nacht. 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 
 

Zegen 


