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VOORBEREIDING: 

 
Muziek 'I cieli immensi narrano' (psalm 19) - Benedetto Marcello 

Welkom  
allen gaan staan 

Stilte 

Groet en bemoediging  v:    De Eeuwige zij met u!  
 

  a:  
 

                      Ook met  u      zij   de    Eeuwige 

  v:    Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 

                    a:    Die hemel en aarde gemaakt heeft 
Drempelgebed 

Goede morgen God 

De herfst is begonnen 

Kastanjes vallen uit de bomen  

en eikeltjes en beukennootjes 

Een paar appels en peren hangen nog in de boom 

de rest is geplukt 

Wij zijn blij met de vruchten van de bomen 

en met groentes uit de aarde 

Bent u ook blij met ons? 

Doen wij ook goede dingen? Amen 



 
 

Intochtslied  ‘Tijd van kleurenpracht’     t. H. Tacken, melodie lied 834 

 
2   
Nu komt de herfst, verstilt het al, 
maar vruchten zijn er zonder tal. 
Zo geeft Gij ons in overvloed 
uw liefde die ons leven doet. 

3   
Mogen wij rijk gezegend zijn 
door al Gods gaven groot en klein. 
Leven wij zo met dankbaarheid, 
de weg die naar de vrede leidt.

   4  
   Veelkleurig is de liefde Gods, 
   zo stoer en stevig als een rots. 
   Om op te bouwen ons bestaan 
   raakt Gij ons met genade aan.  
                                                                                         allen gaan zitten 

Kyriegebed  na ….daarom roepen wij:   

‘Hasjiwenoe’ Chassidisch klaaglied 

 



vertaling: Heer leid ons weer naar U toe, dat vragen wij, opdat wij weer bij 
U kunnen zijn en weer leven in ’t licht van de eerste tijd.  
               ( uit Klaagliederen 5:21 van Jeremia) 

 

Gloria psalm 67:1,3 

 

          3   De aarde heeft de vrucht gegeven, 
      ie door de hemel werd verwekt, 
     en uit haar schoot ontspruit nieuw leven 
     waar God zijn hand houdt uitgestrekt. 
     God is ons genegen, / onze God geeft zegen, 
      Hij die alles geeft, 
      Hij zal zijn geprezen, / Hem zal alles vrezen 
      wat op aarde leeft. 
 
 



 
DE SCHRIFTEN:  

Kinderen - Liedje’ Hine Ma Tov’  Joodse hymne gezongen op de Sabbat.                      

 
 

vertaling: Komt, ziet hoe goed en hoe lieflijk het is, 
               als broeders (mensen) tezamen wonen! (ps.133:1) 

de kinderen gaan naar de kindernevendienst   
Gebed  
 

Inleiding 

 

Gezongen Schriftlezing naar Exodus 20:1-17 De Tien Woorden 

     Linkerhelft: 

 



 

Rechterhelft: 

 
 
3 Links en Rechts 
   En Hij heeft ook gegeven 
   dat je Hem noemen mag: 
   maak dan jezelf niet groter 
   met Gods naam als je vlag. 

4 Links:  
   En neem voluit de vrijheid, 
  één dag van feestelijkheid, 
  om opgewekt te vieren 
  dat God ons heeft bevrijd. 

5 Rechts: 
   Hoor ook naar de verhalen 
   van wie zijn voorgegaan: 
   want God, de God van gist'ren 
   is met ons doorgegaan. 

6 Links en Rechts: 
   Geef ruimte aan je naaste, 
   geschapen naar Gods beeld: 
   want alle mensen heeft Hij 
   zijn leven meegedeeld. 

7 Links: 
   Blijf met elkaar verbonden 
   als mens, als man of vrouw: 
   zo is tot in de diepte 
   ook God zijn liefde trouw. 

8 Rechts: 
   Wil zó ruimhartig delen 
   dat niemand stelen moet: 
   God liet ons samen wonen 
   in ’t land van overvloed. 

9 Links en Rechts: 
   En breek niet met je woorden 
   een anders leven stuk: 
   want God sprak tot ons allen 
   het woord van ons geluk. 

10 Links en Rechts: 
   Gun dan elkaar het goede, 
   zo is het ons gegund: 
   je leven is pas leven 
   als je ook geven kunt. 

 

Schriftlezing  Psalm 1 

 

Psalm 1 gereciteerd in het Hebreeuws door  Anna Maria McElwain 

 



Lied bewerking psalm 1 

 

 



 
 

Overweging 

 

Muziek 'Oif'n Pripitchik' (leer de letters van de wet van God) 

 

Lied  422 

 



 
2 
Laat ons weten, 
nooit vergeten 
hoe U tot ons spreekt: 
sterker dan de machten 
zijn de zwakke krachten, 
vuur dat U ontsteekt. 

 
3 
Laat ons hopen, 
biddend hopen, 
dat de liefde wint. 
Wil geloof ons geven 
dat door zo te leven 
hier Gods rijk begint.

 
 
GEBEDEN EN GAVEN:  
 
Voorbeden, Stil Gebed,  Onze Vader 

 
Mededelingen 
 
Inzameling gaven Er één  collecte die bestemd is voor Kerk en Israël  
 

Slotlied   ‘Shalom chaverim’  

                (Vrede, mijn vrienden, tot wij elkaar weer ontmoeten)

 
           Sha – lom  chaverim,    sha – lom   chaverim,   sha—lom,       sha- 

 
        lom.      Le    hit- ra--- ot,   le     hit – ra--  ot,  sha – lom,   sha--  lom. 
 
 

Wegzending 
 

Zegen 
 
Muziek  'Dear Lord and Father of mankind' - Hubert Parry 

 
 

Deze dienst mee voorbereid door Babs van der Schoot  
en Marianne Lodder,  
beiden lid van  Werkgroep Kerk & Israël van de PKN  
 
 


