
1 

 

Orde van dienst voor zondagmorgen 6 oktober 2019 – 09.30 uur 
Israëlzondag 
 
 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
we gaan staan 
 
Openingslied: Lied 280 vers 1, 2, 3, 4 en 5 
 
Votum   
 voorganger Onze hulp is in de Naam van JHWH 
   Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

 Hoor Israël, JHWH is onze God, JHWH is één. 
 
allen    Gezegend is zijn Naam:  

  Ik zal met u gaan, nu en altijd’ 
  
 voorganger Liefhebben zul je JHWH je God 
  
 allen  Met heel je hart 
   Met heel je ziel 
   Met heel je verstand 
   Met heel je kracht 
   En je naaste zul je liefhebben als je zelf. 
 
Groet    
 
we gaan zitten 
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Smeekgebed (bij RosjHasjana) 
 

Onze Vader, onze Koning, 
tegen U hebben wij gezondigd. 
Geen andere koning hebben wij dan U, 
wees mild met ons omwille van uw Naam. 
Onze Vader, onze Koning, 
doe ons omkeren en bij U terugkomen; 
vergeef ons en scheld ons onze zonden kwijt; wis ze uit, 
verwijder ze, zodat ze U niet onder ogen komen. 
Verscheur het vonnis, over ons geveld. 
Onze Vader, onze Koning, 
gedenk hoe wij uit stof genomen zijn. 
Schrijf ons in het boek van leven dat goed is; schrijf ons in het 
boek van een nieuwe toekomst, van een bestaan in vrede; 
schrijf ons in het boek van vergeving 
en maak groot de kracht van uw volk, uw Messias. 
Onze Vader, onze Koning, 
hoor onze stem en ontferm U over ons. 
Onze Vader, onze Koning, 
aanvaard ons gebed en zend ons niet heen: omwille van hen 
die om uw Naam gedood zijn, 
omwille van hen die stierven 
omdat zij uw eenheid beleden, 
omdat zij uw Naam hebben geheiligd. 
Onze Vader, onze Koning, 
ontferm U, ter wille van Uzelf; 
ter wille van uw grote Naam, 
wees ons genadig! 

 
Glorialied: Psalm 67 vers 2 en 3 
 
Gebed van de zondag 
 
Moment met de kinderen 
 
 Zingen: ‘We gaan voor even uit elkaar’ 
 

 Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht, 
 Dat licht vertelt ons iets van God, op Hem zijn wij gericht. 
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 Wij geven Gods verhalen door en wie zich openstelt,  
 ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld. 
 
 Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal. 
 Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal. 

 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst. 
 
Lezing O.T.: Deuteronomium 30 vers 1, 11-15, 19, 20 
 
Zingen: Lied 316 vers 1 en 4   
 
Lezing NT: Johannes 12 vers 44-50 
 
Zingen: Lied 534 
 
Verkondiging 
 
Zingen: Lied 993: 1, 2, 3, 5, 6 en 7 
 
Tijdens het tussenspel van de coupletten 6 en 7 komen de kinderen 
terug uit nevendienst. 
 
Gebeden     
Stil gebed 
Onze Vader      
 
Inzameling der gaven      
   
Slotlied (staande): Lied 1016 
 
Wegzending en zegen 
  met 3x gezongen ‘amen’  
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