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Thema: Aan tafel bij een joods gezin 
Israël-zondag 

Welkom en mededelingen 
aansteken kaars van verbondenheid 

Intochtslied  Psalm 136: 1, 3 en 12 
1. Loof de Heer, want Hij is goed, 
trouw in alles wat Hij doet. 
Want zijn goedertierenheid 
zal bestaan in eeuwigheid. 

3. Loof Hem die de hemel schiep, 
zijn verstand is grondloos diep. 
Hij bereidde zee en land. 
Eeuwig houdt zijn liefde stand. 

12. Loof de Heer, die al wat leeft 
dagelijks zijn spijze geeft, 
die ons laaft en die ons voedt. 
Eeuwig is Hij trouw en goed. 

Stil gebed    
Onze hulp is in de naam van de Heer 
die hemel en aarde gemaakt heeft, 
die trouw houdt tot in eeuwigheid 
en niet laat varen het werk van zijn handen. 
Groet 

Zingen  Psalm 136: 13 
Aan de God des hemels zij 
eer en dank en heerschappij, 
want zijn goedertierenheid 
zal bestaan in eeuwigheid. 

Gebed om ontferming 

Zingen  Lied 834 
1. Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht! 
God, laat mij voor uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 

2. Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 

3. Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 

Wetslezing 

Zingen  Psam 119: 39 en 40 
39. Hoe aangenaam is ’t woord van uw verbond, 
hoe lieflijk klinkt uw wet in onze oren, 
Ja, zij is mij als honing in de mond, 



inzicht ontvang ik, door naar haar te horen. 
Ik zoek uw recht, en haat uit ’s harten grond 
het pad van hen die zich in ’t kwaad verloren. 

40. Uw woord is als een lamp, een helder licht, 
een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken 
dat in de duisternis mijn schreden richt. 
Ik zwoer en ik begeer het waar te maken, 
dat ik zal wandelen voor uw aangezicht, 
dat ik uw recht zal roepen van de daken. 

Gebed bij de opening van de Schriften 

Gesprek met de kinderen 
Zingen  Kaarsenlied 
1. Wij gaan voor even uit elkaar,  
en delen nu het licht. 
dat licht vertelt ons iets van God,  
op Hem zijn wij gericht. 

2. Wij geven Gods verhalen door: 
en wie zich openstelt  
ervaart misschien een beetje licht 
door wat er wordt verteld. 

3. Straks zoeken wij elkaar weer op  
en elk heeft zijn verhaal. 
het licht verbindt ons met elkaar:  
het is voor allemaal.  

Kinderen naar de Kinderkerk 

Lezen   Deuteronomium 14: 1-21  
door Mieke Wijnolts 
Omdat u kinderen van de HEER, uw God, bent is het u niet geoorloofd als teken van rouw 
uw lichaam te kerven of het haar op uw voorhoofd weg te scheren. Want u bent een volk 
dat aan de HEER, uw God, is gewijd: u heeft Hij uitgekozen om, anders dan alle andere 
volken op aarde, zijn kostbaar bezit te zijn. 
U mag niets eten dat door de HEER wordt verafschuwd. 
De volgende dieren mag u eten: runderen, schapen, geiten, herten, gazellen, reeën, 
steenbokken, spiesbokken, antilopen, wilde schapen, en alle andere dieren die gespleten 
hoeven hebben – dus hoeven die helemaal gedeeld zijn – en bovendien hun voedsel her-
kauwen. Dat zijn de dieren die u wel mag eten. Maar dieren die alleen herkauwen of al-
leen gespleten hoeven hebben, mag u niet eten. Kamelen, hazen en klipdassen zijn her-
kauwers, maar hebben geen gespleten hoeven; daarom gelden ze voor u als onrein. En 
zwijnen hebben wel gespleten hoeven, maar herkauwen niet; daarom moet u ook die als 
onrein beschouwen. Eet geen vlees dat van zulke dieren afkomstig is en raak hun kada-
vers niet aan. 
Alles wat in het water leeft en vinnen en schubben heeft mag u eten, maar dieren zonder 
vinnen of schubben niet; die gelden voor u als onrein. 
Alle vogelsoorten die rein zijn mag u eten. De volgende vogels mag u niet eten: de vale 
gier, de lammergier, de monniksgier, de rode en de zwarte wouw, de verschillende soorten 
buizerds, alle soorten kraaien en raven, de struisvogel, de velduil, de bosuil, alle soorten 
valken, de steenuil, de ransuil, de kerkuil, de dwergooruil, de visarend, de aalscholver, de 
ooievaar, de verschillende soorten reigers, de hop en de vleermuis. Ook gevleugelde in-
secten moet u als onreine dieren beschouwen, die u niet mag eten, met uitzondering van 
enkele reine soorten. 
U mag geen vlees eten van dieren die dood gevonden zijn. Laat het aan de vreemdelin-
gen die bij u in de stad wonen, of verkoop het aan een buitenlander. Want u bent een volk 
dat aan de HEER, zijn God, gewijd is. 
U mag een geitenbokje niet koken in de melk van zijn moeder. 



Zingen  Lied 984 
1. Gezegend die de wereld schept, 
de dag uit nacht tot leven wekt, 
het licht der zon roept en de maan, 
de sterren om op wacht te staan. 

2. Gezegend die de aarde maakt, 
de grenzen van de zee bewaakt, 
ontluiken doet het jonge groen, 
de kleurenpracht van elk seizoen. 

3. Gezegend die een woonplaats maakt 
voor wat beweegt en ademhaalt: 
de dieren in het vrije veld, 
de vogels in hun zingend spel. 

vrouwen 
4. Gezegend die de mensen roept 
tot liefde, vruchtbaarheid en moed, 
om voor elkander te bestaan 
in eerbied voor zijn grote naam. 

mannen 
5. Gezegend zijt Gij om uw woord 
dat ons tot vrede heeft bekoord, 
tot leven dat van lijden weet 
en liefde die geen einde heeft. 

6. Gezegend zijt Gij om de Geest 
die van de aanvang is geweest: 
de adem die ons gaande houdt 
en in het eind in U behoudt. 

Uitleg en verkondiging 

Orgelspel 

Gebeden 

Aankondiging collecte 
Kinderen komen terug uit de Kinderkerk en oppas 

Slotlied  Lied 150a 
1. Geprezen zij God! Gij engelenkoor 
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord! 
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep, 
die allen daarboven tot dankzegging riep. 

2. Geprezen zij God! Gij allen op aard, 
aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt. 
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem. 
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem! 

3. Geprezen zij God! Laat alles wat leeft 
nu zingen voor Hem die alles ons geeft. 
Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet 
de glorie doen klinken van Hem die ons redt. 

4. Geprezen zij God! Ons lied is gewijd 
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt. 
Om zijn goede schepping, om hemels genot, 
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God! 

Wegzending en zegen Zingen ‘amen’


