Zondag 3 oktober 2021, 10.00 uur HEINKENSZAND
3e zondag van de herfst; kleur: groen
ISRAELZONDAG
ORDE VAN DIENST
Welkom / mededelingen
Ontsteken Tafelkaarsen onder het zingen van Lied 277
Zingen Aanvangslied 122: 1, 2 en 3
Groet en bemoediging
Kyriegebed
Zingen Glorialied 304: 1, 2 en 3
Gebed bij de opening van de Schriften / Zondagsgebed
Bij het moment van aandacht voor de kinderen worden eerst 2 kaarsen aangestoken voor onze
kinderen/jongeren. De bijbel vertelling voor de kinderen is uit Johannes 8 : 1 – 11.
Wij lezen uit de Schriften GENESIS 11: 31 tot 12: 1 – 9 (NBV)
31 Terach verliet Ur, de stad van de Chaldeeën, en nam zijn zoon Abram met zich mee, evenals
zijn kleinzoon Lot, de zoon van Haran, en zijn schoondochter Sarai, Abrams vrouw. Samen gingen
ze op weg naar Kanaän. Maar toen ze in Charan waren aangekomen, bleven ze daar wonen.
32 Terach leefde tweehonderdvijf jaar. Hij stierf in Charan.
1 De HEER zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste
verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen.
2 Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven, een bron van
zegen zul je zijn.
3 Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot, zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen
wensen gezegend te worden als jij.’
4 (4-5) Abram ging uit Charan weg, zoals de HEER hem had opgedragen. Hij was toen
vijfenzeventig jaar. Hij nam zijn vrouw Sarai mee en Lot, de zoon van zijn broer, en ook alle
bezittingen die ze hadden verworven en de slaven en slavinnen die ze in Charan hadden
verkregen. Zo gingen ze op weg naar Kanaän. Toen ze daar waren aangekomen,
6 trok Abram het land door tot aan de eik van More, bij Sichem. In die tijd werd het land bewoond
door de Kanaänieten.
7 Maar de HEER verscheen aan Abram en zei: ‘Ik zal dit land aan jouw nakomelingen geven.’
Toen bouwde Abram op die plaats een altaar voor de HEER, die aan hem verschenen was.
8 Daarvandaan trok hij naar het bergland dat oostelijk van Betel ligt, en ergens ten oosten van
Betel en ten westen van Ai sloeg hij zijn tent op. Hij bouwde er een altaar voor de HEER en riep er
zijn naam aan.
9 Steeds verder reisde Abram, in de richting van de Negev.
Zingen Lied 827: 1 en 2
1

Wij lezen uit de Schriften DEUTERONOMIUM 30: 11 – 14; 19b - 20 (NBV)
11 De geboden die ik u vandaag heb gegeven, zijn niet te zwaar voor u en liggen niet buiten uw
bereik.
12 Ze zijn niet in de hemel, dus u hoeft niet te zeggen: “Wie stijgt voor ons op naar de hemel om
ze daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen handelen?”
13 Ook zijn ze niet aan de overkant van de zee, dus u hoeft niet te zeggen: “Wie steekt de zee
voor ons over om ze daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen
handelen?”
14 Nee, die geboden zijn heel dichtbij, u kunt ze in u opnemen en ze u eigen maken; u kunt ze
volbrengen.
19b…Ik roep vandaag hemel en aarde als getuigen op: u staat voor de keuze tussen leven en
dood, tussen zegen en vloek. Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw
nakomelingen,
20 door de HEER, uw God, lief te hebben, hem te gehoorzamen en hem toegedaan te blijven.
Dan zult u lang blijven wonen in het land dat hij uw voorouders Abraham, Isaak en Jakob onder
ede heeft beloofd.’
Zingen Lied 827: 3 en 4
Uitleg en Verkondiging
Orgelspel
Zingen Lied 750: 1 en 4
Gebeden:
Dankgebed – Voorbede - Stil gebed- Onze Vader
Zingen Slotlied 868: 1, 2, 3, 4 en 5
Zending en zegen
Moge God, die erbij is als de zon opgaat en ondergaat
en als je de zee oversteekt, onderweg je schreden richten.
Moge God, die je nabij is als je zit en als je staat,
je met liefde omringen en je bij de hand leiden.
Moge God, die je wegen kent en de plaatsen waar je uitrust,
bij je zijn in je taak op aarde, het goede nieuws zijn dat je deelt
en je op de eeuwige weg leiden.
Ontvang dan allen de zegen van de Heer onze God, om anderen tot zegen te zijn.
De Heer zegene u en behoede u, de Heer doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig.
De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. AMEN
Orgelspel
Collecte bij de uitgang
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