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LITURGIE MORGENDIENST op 2 oktober 2022 

Israëlzondag 

Welkomkerk 

 

 
 

Welkom  

 

Aanvangslied:  Psalm 133 

 

Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen 

van 't zelfde huis als broeders samenwonen. 

Een liefdeband houdt hen tezaam. 

De zegen van Gods hoog verheven naam 

daalt op hen neer vol zoete tederheid, 

als olie die den priester wijdt. 

 

Als morgendauw is het, als zachte regen, 

die neerdaalt van de Hermon als een zegen 

op Sions hoogverheven top. 

Daar woont de HEER, daar bloeit de liefde op. 

Daar geeft Hij wie in vrede samenleeft 

een toekomst die geen einde heeft. 

 

Stil gebed – Bemoediging en Groet  

 

Klein Gloria 

 

Kyriegebed 
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Glorialied:   NLB Lied 98: 1, 3 

 

Zingt een nieuw lied voor God den Here, 

want Hij bracht wonderen tot stand. 

Wij zien Hem heerlijk triomferen 

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. 

 

Laat heel de aard' een loflied wezen, 

de psalmen gaan van mond tot mond. 

De naam des Heren wordt geprezen, 

lofzangen gaan de wereld rond. 

Hosanna voor de grote Koning, 

verhef, bazuin, uw stem van goud, 

de Heer heeft onder ons zijn woning, 

de Heer die bij ons intocht houdt. 

 

Moment met de kinderen 

 

Maandlied: Weer of geen weer 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Schriftlezing: Jesaja 25: 1 – 9 (NBV21) 

 

251HEER, U bent mijn God. 

Hoog zal ik U prijzen, uw naam loven. 

Want wonderbaarlijk zijn uw daden, 

sinds mensenheugenis hebt U uw plannen uitgevoerd, 

trouw en betrouwbaar. 
2U hebt de stad tot een bouwval gemaakt, 

de versterkte vesting tot een ruïne; 

het bolwerk van barbaren is geen stad meer, 

nooit zal ze worden herbouwd. 
3Daarom zal het gewelddadige volk U eren, 

de stad van wrede volken ontzag voor U tonen. 
4U was een toevlucht voor de zwakken, 

een toevlucht voor de armen in hun nood, 

een schuilplaats tegen stortbuien, schaduw tegen hitte. 

Want het woeden van die wrede volken 

is als een stortbui tegen een muur, 
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5als hitte in een dorre streek. 

U doet het gejoel van barbaren verstommen, 

U tempert de triomf van tirannen, 

zoals de schaduw van een wolk de hitte tempert. 

Het feestmaal op de Sion 
6Op deze berg richt de HEER van de hemelse machten 

voor alle volken een feestmaal aan: 

uitgelezen gerechten en belegen wijnen, 

een feestmaal rijk aan merg en vet, 

met pure, rijpe wijnen. 
7Op deze berg vernietigt Hij de sluier 

waarmee alle volken omhuld zijn, 

het kleed dat alle volken bedekt. 
8Voor altijd doet Hij de dood teniet. 

God, de HEER, wist de tranen van elk gezicht, 

de smaad van zijn volk neemt Hij van de aarde weg 

– de HEER heeft gesproken. 
9Op die dag zal men zeggen: ‘Hij is onze God! 

Hij was onze hoop: Hij zou ons redden. 

Hij is de HEER, Hij was onze hoop. 

Juich en wees blij: Hij heeft ons gered!’ 

 

Zingen: ‘Een land om van te dromen’ (1, 2, 3)   

 

1. Zeg nooit: Onze wereld is gebroken 

En de mens tot weinig goeds in staat. 

Zeg nooit: Niemand kan op vrede hopen, 

Alles gaat nu eenmaal als het gaat. 

 

Refrein: 

Want een land, een land om van te dromen 

Stuwt de mensen uit hun slavernij 

Tot zij juichen met tranen in de ogen : 

“Lieve God, we zijn er, eind’lijk vrij!” 

 

2. Zeg nooit dat de zeeën veel te hoog zijn, 

Dat een mens niet zonder bedding kan. 

Zeg nooit dat woestijnen veel te droog zijn, 

Dat een volk daar eenmaal weer verzandt. 

 

Refr. 

 

3. Zeg nooit: God is zijn verbond vergeten, 

Er is niemand hier die ons bevrijdt. 
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Zeg nooit: Van een droom kan ik niet eten. 

Zeg nooit: Wie niet werkt, verknoeit zijn tijd. 

 

Refr.  

 

 

Schriftlezing:  Lucas 14: 12 – 24 (NBV21) 

 
12Tegen degene die Hem had uitgenodigd, zei Hij: ‘Wanneer u een maaltijd aanbiedt 

of een feestmaal geeft, vraag dan niet uw vrienden, uw broers, uw verwanten of uw 

rijke buren. Want zij zullen op hun beurt u uitnodigen, en zo doen zij iets voor u terug. 
13Wanneer u een feestmaal geeft, nodig dan armen, kreupelen, verlamden en 

blinden uit.  
14Dan zult u gelukkig zijn, juist omdat zij niets kunnen terugdoen. Want u zult ervoor 

beloond worden bij de opstanding van de rechtvaardigen.’ 
15Een van de andere gasten, die dit hoorde, zei tegen Hem: ‘Gelukkig al wie zal 

deelnemen aan de maaltijd in het koninkrijk van God!’  
16Daarop zei Jezus: ‘Iemand wilde een groot feestmaal geven en nodigde tal van 

gasten uit.  
17Toen de dag van het feestmaal gekomen was, stuurde hij zijn dienaar naar de 

genodigden om tegen hen te zeggen: “Kom, want alles staat klaar.”  
18Maar een voor een begonnen ze zich te verontschuldigen. De eerste zei: “Ik heb 

net een akker gekocht, die ik beslist moet gaan bekijken. Neemt u mij niet kwalijk, ik 

kan niet komen.”  
19En een ander zei: “Ik heb vijf span ossen gekocht en ik ga ze keuren. Neemt u mij 

niet kwalijk, ik kan niet komen.”  
20Weer een ander zei: “Ik ben pas getrouwd en daarom kan ik niet komen.”  
21Toen de dienaar teruggekomen was, bracht hij zijn heer verslag uit. De heer des 

huizes ontstak in woede en zei tegen zijn dienaar: “Ga vlug de stad in en breng uit de 

straten en stegen de armen en kreupelen en blinden en verlamden hierheen.”  
22Toen de dienaar hem kwam melden: “Heer, wat u hebt opgedragen is gebeurd, en 

nog is er plaats,”  
23zei de heer tegen hem: “Ga naar de wegen en de akkers buiten de stad en haal 

iedereen binnen, want mijn huis moet vol.  
24Ik zeg jullie: niemand van de genodigden zal van mijn feestmaal proeven.”’ 
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Zingen:   NLB Lied 990/991 

 

De laatsten worden de eersten,  

wie knielde krijgt een troon,  

de knechten mogen heersen,  

de dienaar heet een zoon. 

 

O Heer, o eerstgeboren  

van allen uit de dood,  

Gij zoekt wat is verloren,  

Gij maakt het leven groot. 

 

God moge ons behoeden,  

wij zien elkander aan,  

de broeder kent de broeder  

als een die voor moet gaan. 

 

Zo hoog zijn Gods gedachten,  

zij gaan de tijden door,  

wie voor was blijft ten achter,  

wie achterblijft gaat voor.  

 

Overdenking 

 

Zingen:   NLB Lied 388 

 

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 

voor ieder van ons schoon water en brood, 

een veilige plek, een plaats om te schuilen, 

een plaats in Gods licht als tafelgenoot. 

 

Refrein: 

Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen geluk! 

Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen recht en geluk! 

 

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 

voor iedere vrouw, voor iedere man. 

Niet minder of meer, de een of de ander: 

het delen van macht is deel van ons plan. 

 

Refrein 
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Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel, 

want iedere stem geeft klank aan het koor. 

Een hand zoekt een hand, de jongste de oudste; 

ze vinden elkaar en niemand gaat voor. 

 

Refrein 

 

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 

beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht, 

en ondanks de pijn: een plaats van vergeving, 

genadig begin van goddelijk recht. 

 

Refrein 

 

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 

van eerbied vervuld, van angsten bevrijd, 

een plaats om te zijn, een plaats om te worden 

getuige van Hem, een levend bewijs. 

 

Refrein 

 

Gebeden 

 

Aandacht voor de Gaven 

 

Slotlied:   Hinnee matov (ELB 34a) 

 

Hinnee matov oema najiem 

Sjevet achiem gam jachad  

 

Zegen 

 

 


