
 

Refrein: Hoor Israël, o volk van God,  

keer weer terug naar Zijn gebod, 

Hij zal Zijn liefde nooit verlaten,  

jij hoort bij Hem. 

Jeruzalem, verscheurde stad,  

de Redder komt straks op jouw pad, 

Hij zal zich over jou ontfermen,  

jij bent van Hem. 

 

2. En uit dit volk is voortgekomen, de ware Vredevorst, 

de Zoon van God en de Messias, die van het kwaad verlost. 

Door Israël werd Hij verworpen, zij namen Hem niet aan, 

toch is dit ons tot heil geworden, Gods werk is doorgegaan. (refr) 

 

3. Maar dit geheim is ons ontsloten, God laat Zijn volk niet gaan, 

al zijn zij nu nog ongehoorzaam, straks nemen zij Hem aan. 

Als alle volken zijn gekomen, zoals Gods woord vertelt, 

zal Israël zich tot God keren, wordt zij in eer hersteld. (refr) 

 

Pastorale mededelingen en gebeden 

 

Inzameling van de gaven.  1e collecte: Kerk en Israël 

                                             2e collecte: Pastoraat en Eredienst 

 

Ondertussen kijken we naar een filmpje over Messias belijdende Joden in Jeruzalem 

 

Zingen als Slotlied: Hemelhoog 272  (Vrede vrienden, tot we elkaar weerzien)  

 
Zegen   

 

(3x Amen, gezongen) 

 

 

Woensdag 9 okt. a.s.,  is er de lezing: ‘Wat staat Israël nog te wachten’?  

 

 

 

Collecte bij de uitgang is voor Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 

Denkt u ook aan de zendingsbussen. 

De volgende Eredienst is op  

06-10 om 19:00 uur   Voorganger ds. A.H. van Veluw             Welkomsdienst 

LITURGIE voor de eredienst van de Hervormde Gemeente   

"De Hoeksteen" op  Israëlzondag 6 oktober 2019   

Voorbereid met de werkgroep Kerk & Israël 

 Aanvang 9:30 uur 

   Voorganger: ds. G.H. Labooy 

 Ouderling van dienst: Christien Heutink  

Organist: Gerwin van der Plaats 

Kosters: Gerjan Prins en Rudi ten Hove  

 

Thema: ‘De edele en de wilde olijf’   

 

Zingen voor de dienst 

Evangelische liedbundel 413: Lichtstad met uw paarlen poorten 

Voor en met de kinderen; Hemelhoog 494: Uw Woord is een lamp voor mijn voet 

 

Woord van welkom 

 

Zingen Psalm 77: 2 en 3  

2. 's Nachts doet Gij mijn ogen staren.  3. Zou de Heer zijn volk verstoten? 

Denkend aan het spel der snaren,   Heeft de toorn zijn hart gesloten? 

aan de dagen van weleer,    Is zijn gunst voorgoed voorbij? 

vindt mijn hart geen woorden meer.   Blijft niet wat Hij eenmaal zei? 

En ik vraag aan mijn gedachten;   Kan God zijn gena vergeten? 

laat de Heer voor immer smachten?   Heb ik steeds vergeefs geweten, 

Neemt Hij hen die smekend staan   dat des Allerhoogsten kracht 

niet meer in genade aan?    stand houdt tot het laatst geslacht? 

 

Stil gebed en Bemoediging en groet 

 

Inleiding bij de dienst 

 

Zingen lied van verootmoediging: Lied van de Maand 859: 1, 2 en 4  

1. Schuldig staan wij voor U, Heer,   2. Doorgang hebben wij ontzegd  

schuldig, onweersproken.    aan wie wilden leven,  

Tel de duizendmaal dat wij    mensen keer op keer ontrecht,  

U hebben ontbroken.     steen voor brood gegeven,  

Zie ons aan: / onze naam    God, blijf Gij / toch nabij:  

had Gij opgeschreven     dat gij ons verleden  

in uw boek des levens.    nieuw herschrijft met vrede! 

 

4. Onze ontrouw hebt Gij ver /  achter U geworpen. 

Gij verheft uw aangezicht, als de nieuwe morgen. 

Uw gericht / schept ons licht, 

waar wij onze wegen / kiezen met uw zegen. 

 

Wetslezing 

 



Zingen Hemelhoog 478 

Gods volk wordt uitgeleid,   En de bomen in het veld 

zij gaat met vreugde voort,   zullen klappen voor Hem, 

en de bergen en heuv'len   En de bomen in het veld 

juichen rondom haar.    zullen klappen voor Hem, 

Alles zingt erbij,    En de bomen in het veld 

zelfs de bomen zijn blij   zullen klappen voor Hem, 

en zij klappen voor hun God.   en wij gaan vrolijk voort. 

 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Schriftlezing: Jesaja 53: 1-12 
1 Wie kan geloven wat wij hebben gehoord?            

 Aan wie is de macht van 

de HEER geopenbaard? 
2 Als een loot schoot hij op onder Gods 

ogen, als een wortel die uitloopt  

in dorre grond. 

Onopvallend was zijn uiterlijk, 

hij miste iedere schoonheid, 

zijn aanblik kon ons niet bekoren. 
3 Hij werd veracht, door mensen gemeden, 

hij was een man die het lijden kende 

en met ziekte vertrouwd was, 

een man die zijn gelaat voor ons verborg, 

veracht, door ons verguisd en geminacht. 
4 Maar hij was het die onze ziekten droeg, 

die ons lijden op zich nam. 

Wij echter zagen hem als een verstoteling, 

door God geslagen en vernederd. 
5 Om onze zonden werd hij doorboord, 

om onze wandaden gebroken. 

Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, 

zijn striemen brachten ons genezing. 
6 Wij dwaalden rond als schapen, 

ieder zocht zijn eigen weg; 

maar de wandaden van ons allen 

liet de HEER op hem neerkomen. 
7 Hij werd mishandeld,  

maar verzette zich niet 

en deed zijn mond niet open. 

Als een schaap dat naar de slacht  

wordt geleid, 

als een ooi die stil is bij haar scheerders 

deed hij zijn mond niet open. 

 

 

 

Zingen Hemelhoog 262: 1, 2, 3, 4 en 6  (eerst uitleg) 

1. Door de eeuwen zwierf een volk,          refrein:  God van toekomst en verleden, 

voortgedreven en vervolgd.     sterk Uw volk met hoop en kracht, 

In verdrukking hield het stand,    geef het wijsheid, schenk het vrede, 

smachtend naar een vaderland.    in het land waar U hen bracht. 

 

2. In Europa's zwartste nacht,    3. In het vroeger vaderland, 

werden velen omgebracht.    kwam een nieuwe staat tot stand. 

Uit de as van dood en pijn,    Dwars door strijd en grote druk, 

rees een volk nog zwak en klein. (refr) vocht men moedig voor geluk. (refr) 

 

4. Van het dorre, droge zand,    6. En nog altijd brengt de strijd, 

maakte ze een vruchtbaar land.   dat men aan twee zijden lijdt. 

Hoop bloeit op in de woestijn,   Heer, hoe lang nog duurt dit voort? 

laat het tot een teken zijn!  (refr)  kom, vervul Uw hoopvol Woord. (refr) 

 

Schriftlezing: Romeinen 11: 13-24 
13 Ik spreek nu tot degenen onder u die uit heidense volken komen. Zeker, ik ben 

een apostel voor de heidenen, maar ik schat mijn taak juist dáárom zo hoog 14 omdat ik hoop 

afgunst bij mijn volksgenoten op te wekken en een deel van hen te redden. 15 Als God de 

wereld met zich heeft verzoend toen hij hen verwierp, wat zal hij dan, wanneer hij hen 

opnieuw aanvaardt, anders teweegbrengen dan hun opstanding uit de dood? 16 Als een klein 

deel van het deeg aan God is gewijd, is al het andere deeg het ook; als de wortel aan God is 

gewijd, zijn de takken het ook.  
17 En als nu sommige takken van de edele olijfboom zijn afgebroken en u, loten van een wilde 

olijfboom, tussen de overgebleven takken bent geënt en mag delen in de vruchtbaarheid van 

de wortel, 18 dan moet u zich niet boven de takken verheffen. Als u dat doet, moet u goed 

bedenken dat niet u de wortel draagt, maar de wortel u. 19 Maar nu zult u tegenwerpen: ‘Die 

takken zijn toch afgebroken zodat ik geënt kon worden?’ 20 Zeker, ze zijn afgebroken 

vanwege hun ongeloof en u dankt uw plaats aan uw geloof. Wees daarom echter niet 

hoogmoedig, maar heb ontzag voor God: 21 als hij de oorspronkelijke takken al niet heeft 

gespaard, zou hij u dan wel sparen?  
22 Houd daarom voor ogen dat God niet alleen goed is, maar ook streng. Hij is streng voor 

wie gevallen zijn, maar goed voor u – als u tenminste trouw blijft aan zijn goedheid, want 

anders wordt ook u afgekapt. 23 En als de Israëlieten niet volharden in hun ongeloof, zullen 

ook zij worden geënt, want God is bij machte hen opnieuw te enten. 24 Immers, als u die van 

nature een tak van de wilde olijfboom bent, tegen de natuur in op de edele olijfboom bent 

geënt, hoeveel eerder zullen dan zij die er van nature bij horen, op die boom worden geënt! 

 

Gesprekje met de kinderen, daarna mogen de kinderen naar de nevendienst. 

 

Verkondiging 

 

Zingen Hemelhoog 266 

1. Er is een volk door God gekozen, om tot Zijn licht te zijn, 

het werd uit slavernij gedragen, op reis door de woestijn. 

Het heeft de wet van God gekregen, een woord van zuiverheid, 

een leidraad voor het goede leven, dat ons in waarheid leidt. (refr) 

 

8 Door een onrechtvaardig vonnis  

werd hij weggenomen. 

Wie van zijn tijdgenoten heeft er oog 

voor gehad? 

Hij werd verbannen uit het land  

der levenden, 

om de zonden van mijn volk  

werd hij geslagen. 
9 Hij kreeg een graf bij misdadigers, 

zijn laatste rustplaats was bij de rijken; 

toch had hij nooit enig onrecht begaan, 

nooit bedrieglijke taal gesproken. 
10 Maar de HEER wilde hem breken, 

hij maakte hem ziek. 

Hij offerde zijn leven voor hun schuld, 

om zijn nageslacht te zien  

en lang te leven. 

En door zijn toedoen slaagde  

wat de HEER wilde. 
11 Na het lijden dat hij moest doorstaan, 

zag hij het licht en werd met kennis 

verzadigd. 

Mijn rechtvaardige dienaar verschaft 

velen recht, 

hij neemt hun wandaden op zich. 
12 Daarom ken ik hem een plaats toe 

onder velen en zal hij met machtigen 

delen in de buit, 

omdat hij zijn leven prijsgaf aan de 

dood en zich tot de zondaars liet 

rekenen. 

Hij droeg echter de schuld van velen 

en nam het voor zondaars op. 

 


