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‘Ook u moet vreemdelingen met liefde behandelen..’ (Deut. 10:19) 

    
      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

VOORBEREIDING: 

Muziek  

Welkom  (daarna gaan allen staan) 

 
Stilte 

Groet en bemoediging 

 

 

 

 

 

 

Drempelgebed  

k: Lieve God, vertel ons steeds weer de bijbelverhalen 

a: maak die  oude verhalen tot nieuwe: ònze verhalen 

k: Zoals uw van uw volk houdt 

a: houdt zo ook van ons 

k: Help ons van andere mensen te houden 

a: ook als ze ons vreemd zijn, amen 

 
Intochtslied  ‘psalm 146:1 

                                                                                         



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 146:3,4,5 

 



 
4 
Aan wie hongert geeft Hij spijze, 
aan verdrukten recht gericht. 
Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze, 
blinden geeft Hij het gezicht. 
Hij geeft de gebukten moed 
en heeft lief wie zijn wil doet. 

 
5 
Wees en weduw en ontheemde 
doet Hij wonen op zijn erf. 
Hij behoedt de weg der vreemden, 
maar leidt bozen in ’t verderf. 
Eeuwig Koning is de Heer! 
Sion, zing uw God ter eer! 

 
 

DE SCHRIFTEN:  

Kinderen 
 
Kinderliedje’ Hiné Ma Tov’  Joodse Sabbats-hymne 
             

 
 

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

de kinderen gaan naar de kindernevendienst   
 
Gebed  
 

Inleiding 

 

Schriftlezing Deuteronomium 10:12-22 

 



 

Lied 78a:1,2,3 

 

 

2 Leer zijn liefdewet, roep zijn daden uit, 
 zaai ze in elk hart – en geloof ontspruit. 
 Wat onze ouders ons vertelden, 
 zullen wij onze kinderen melden; 
 dat wij met hen uw naam bezingen: 
 God onze Heer doet grote dingen. 

3 Breng wat is gebeurd generaties her 
 in herinnering generaties ver. 
 Wat onze ouders ons vertelden, 
 zullen wij onze kinderen melden; 
 dat wij met hen uw naam bezingen: 
 God onze Heer doet grote dingen. 

 

Schriftlezing Mattheus 25:31-46 



 
Lied ‘De werken van barmhartigheid’                   melodie psalm 134 

 
            Wij      stel - len      tot      in      de  --   ze     tijd 

 
            Te  --   ke  - nen     van    barmhar  --   tig  -  heid 

 
               Op  -  dat    de      we  -- reld      blij  -  vend  merkt 

 
             dat    God    door     mensen     han  -- den   werkt. 
 

 Links:         2  Overal waar gebrek aan brood 
de mensen plaagt met hongersnood, 
zijn wij Gods handen voor elkaar: 
Als hoopvol zegenend gebaar. 

 Rechts:      3  En geef aan wie van dorst versmacht 
te drinken, want een mens verwacht 
dat iemand dan een beker reikt 
waaruit Gods medelijden blijkt. 

 Links:         4 Wie zijn gevlucht en wie zich vreemd 
en angstig voelen en ontheemd, 
bied hen een veilig onderdak 
want voor hen heeft de Heer een zwak. 

 Rechts:       5 Geef aan wie arm zijn, koud en naakt, 
die hun bezit zijn kwijt geraakt, 
door hen te kleden het gevoel 
hoe God hun leven heeft bedoeld. 

       6 Wie ziek zijn en door pijn geplaagd, 
  De zin daarvan als grote vraag. 

Wees hen uit naam van God nabij, 
             sta sprekend, zwijgend aan hun zij. 

       7    Laat mensen nooit terzijde staan 
vanwege fouten ooit begaan. 
Open uw hart, reik hen uw hand 
En breng iets ongedachts tot stand 

    
Overweging 
 

Muziek  



 

Lied  ‘Een droom’                 t. Y van Emmerik; m. ‘Jerusalaim’     

 
 

 



 
 
GEBEDEN EN GAVEN:  
 
Voorbeden, Stil Gebed,  Onze Vader 

 
Mededelingen 
 
Inzameling gaven  Er is één collecte voor Kerk en Israël  
 

Slotlied  415 

 
 

2 
Stort, op onze bede, 
in ons hart uw vrede, 
en vervul ons met de kracht 
van uw Geest bij dag en nacht. 

3 
Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 

 
Wegzending 
 

Zegen 
 
Muziek   
 

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


