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Orgelspel 
 
Woord van welkom en mededelingen 
 
Aanvangslied: NLB 217: 1, 2 en 3  

 
 
2. Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name, 
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen, 
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tesamen, 
God onze Vader. 
 
3. Door U geschapen om uit U te leven; 
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven, 
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven, 
oorsprong en toekomst. 
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Stil gebed 
 
Bemoediging en groet 
 
Zingen Kyriëlied: NLB 274: 1 en 2 

 
 

 
2. Ontferm u God, kyrië eleison, 
wees ons nabij, kijk speurend naar ons om, 
kom met uw vrede, uw barmhartigheid, 
zonder u raken wij de liefde kwijt.  
Gebed   
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Zingen: NLB 274: 3  
3. Wij zingen samen van uw gloria, 
dank voor het leven, dank u voor elkaar, 
geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan, 
leg zo uw glimlach over ons bestaan. 
 
Moment voor de kinderen 
 
Eerste Schriftlezing: Nehemia 9:6-15 
 
Zingen: NLB 136: 1, 5, 6 en 12  
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5. Die Egypte sloeg met rouw, 
toonde Israël zijn trouw. 
Hij bevrijdt met sterke hand. 
Eeuwig houdt zijn liefde stand.  
 6. Die de grote Schelfzee spleet, 
 Israël ontkomen deed. 
 Loof de Heer, Hij gaat ons voor, 
 Hij is trouw de eeuwen door.  
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.  
 Tweede Schriftlezing: Johannes 10:1-10  
Zingen: HH 10: 1, 2 en 5 
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2. Hij is het die mijn ziel verkwikt 
en die mijn schreden leidt 
in rechte sporen, om de eer 
zijns Naam in eeuwigheid. 
 
5. Zo zullen heil en goedheid groot 
mij volgen dag aan dag. 
En ik verkeer in ’s HEREN Huis, 
waar ‘k eeuwig wonen mag. 
 
Overdenking 
 
Kort meditatief orgelspel – ‘Hatikvah’ 
 
Zingen: HH 726: 1, 3 en 4  
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3. Die open poort leidt tot Gods troon; 
gaat door, laat niets u hind'ren. 
Neemt op uw kruis, aanvaardt de kroon, 
die God biedt aan zijn kind'ren. Refrein 
 
4. In 't hemelrijk voor Jezus' troon, 
daar leidt het kruis tot zegen. 
Daar dragen wij voor kruis een kroon, 
door Jezus' bloed verkregen. Refrein 
 
Herdenkingsmoment ‘Jom Hasjoa’ (door Rob 
Oosterlee van de Commissie Kerk & Israël) 
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Zingen: HH 262: 1, 2 en 6 – ‘Gebed voor Israël’ 
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2. In Europa's zwartste nacht, 
werden velen omgebracht. 
Uit de as van dood en pijn, 
rees een volk nog zwak en klein.  
 

 
 
6. En nog altijd brengt de strijd, 
dat men aan twee zijden lijdt. 
Heer, hoe lang nog duurt dit voort? 
kom, vervul Uw hoopvol Woord. Refrein 
 
Dankgebed, 
voorbeden,  
stil gebed,  
Onze Vader 
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Slotlied: NLB 418: 1, 3 en 4  
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3. Vrede, vrede laat 
Gij in onze handen, 
dat wij die als zaad 
dragen door de landen, 
zaaiend dag aan dag, 
zaaiend in den brede, 
totdat in uw vrede 
ons hart rusten mag. 
 
4. God, schenk ons de kracht 
dicht bij U te blijven, 
dan zal ons geen macht 
uit elkander drijven. 
Zijn wij in U een, 
samen op uw wegen 
dan wordt ons tot zegen 
lachen en geween. 
 
Zegen 


