
Zondagsbrief 

2 oktober 2022  Israëlzondag 
 
Voorganger: Ds Edjan Westerman 
Ouderling van dienst: Edwin Koster 
Organist: Hugo van der Meij 
Muziekgroep o.l.v. René Spaargaren

 
Thema: Verheugd en geschokt … samen met Gods volk Israël 
 

 

Voor de dienst: 
 
Zingen: Gezang 304:1,2 – God is getrouw 
1    
God is getrouw, zijn plannen falen niet, 
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen. 
Die 't heden kent, de toekomst overziet, 
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen; 
en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant, 
volvoert zijn hand. 
2    
De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast, 
zijn heerschappij omvat de loop der tijden; 
een sterke hand, die nooit heeft misgetast, 
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden; 
de adem zijner lippen overmant 
de tegenstand. 
 
Zingen: Hemelhoog 259 – Heer van de eeuwigheid … 
Heer van de eeuwigheid 
laat ons uw glorie zien. 
Heer over hemel en aard, 
God van Israël. 
 

Kom in uw wijsheid en macht, 
vol van uw glorie en kracht. 
Hoor naar de roep van ons hart, 
toon uw heerlijkheid. 

En ieder zal U zien 
die komt in majesteit. 



Refrein 1: 
Adonai, Adonai, 
dan buigt elke knie 
voor de hoogste Heer. 
 

Adonai, Adonai, 
dan juicht elke tong: 
U alleen bent Heer! 
Adonai. 

Zie Jeruzalem wacht, 
heft haar lofzang omhoog, 
alle poorten zien uit 
naar de dag dat U komt. 
 

En hoor hoe Sion zingt: 
gezegend Hij die komt.  
   (Refrein) 

U bent Heer over al wat leeft,   ) 
U bent Heer over al wat leeft… ) 4x 
 
En hoor hoe Sion zingt: 
gezegend Hij die komt.  (Refrein) 
 

Begin  
 
Welkom en afkondigingen 
Zingen: Gezang 434:1,2 – Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere 
1    
Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. 
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 
Komt allen saam, 
psalmzingt de heilige naam, 
looft al wat ademt de Here. 
2    
Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 
heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven. 
Hij die u leidt, 
zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 
 
Stil gebed 
Woord van afhankelijkheid – Groet 
  



Zingen: Gezang 434:5  
Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, 
christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen. 
Hart wees gerust, 
Hij is uw licht en uw lust. 
Alles wat ademt zegt: Amen. 
 

Inleiding 
 
Inleiding op deze Israëlzondag + lezing: Romeinen 15:10 (NBG-1951) 
      ‘En verder zegt Hij, verheugt u, heidenen, met zijn volk’  
 

Meebewegen in de ‘Ontzagwekkende dagen’ 
 
Lezing Joël 2:12-17 (NBV) 
Gebed van verootmoediging en toewijding 
Zingen: Psalm 86: 2, 4 – Ja, tot U hef ik mijn leven … 
2    
Ja tot U hef ik mijn leven, 
Gij zijt mild om te vergeven, 
rijk in goedertierenheid 
voor een hart dat tot U schreit. 
Heer, neem mijn gebed ter ore, 
wil mijn luide smeken horen. 
In het bitterste getij 
roep ik en Gij antwoordt mij. 

4    
Leer mij naar uw wil te hand'len, 
laat mij in uw waarheid wand'len. 
Voeg geheel mijn hart tezaam 
tot de vrees van uwen naam. 
Heer mijn God, ik zal U loven, 
heffen 't ganse hart naar boven. 
Ja, uw naam en majesteit 
loof ik tot in eeuwigheid. 

 
Lezen: Micha 7:18-20 (NBV) 
 

Lofprijzing en dank 
 
Zingen: Opwekking 269 – Baruch HaShem Adonai 
Baruch haShem Adonai, 
Baruch haShem Adonai. 
Gezegend zij de naam van de Heer. 
Baruch haShem Adonai. 
 
  



Zingen: Opwekking 496 – Kadosj, Kadosj … (Heilig, Heilig …) 
Kadosh, kadosh, kadosh. 
Kadosh, kadosh, kadosh. 
Adonai Elohim, tz’ vaoth, 
Adonai Elohim, tz’ vaoth. 
 
Refrein 1: 
Asher hayah v’hoveh v’yavo! 
Asher hayah v’hoveh v’yavo! 
 
Heilig, heilig, heilig. 
Heilig, heilig, heilig 
is de Heer onze God, de Almachtige, 
is de Heer onze God, de Almachtige, 
 
die was en die is       ) 
en die komen zal,       ) 
die was en die is       ) 2x 
en die komen zal.       ) 
 
Kindermoment  
 

Gods wegen en trouw kennen door Zijn Woord 
 
Gebed om de Heilige Geest  
Lezing: Deuteronomium 31:14-19, 22-23; 32:1-6, 15, 19-20, 26-31, 39, 43 
(NBG-1951) 
 
Preek: Verheugd en geschokt … samen met Gods volk Israël  

[tijdens de preek nog lezen: Romeinen 7: 21-25 (NBG-1951)] 
 
Zingen: Psalm 149:3,5 – De HEER gedenkt in gunst de zijnen 
3    
De Heer gedenkt in gunst de zijnen. 
Hij kroont de zwakken en de kleinen. 
Hij kent de stillen in den lande, 
het heil is nu ophanden. 
Weest verheugd, die den Heer verbeidt, 



nu Hij komt en u zelf bevrijdt. 
Prijst dan zijn naam bij dag en nacht 
en roemt zijn grote macht. 
5    
Nu zal, gelijk er staat geschreven, 
Gods volk in volle vrede leven. 
De boze vijand is verslagen. 
Prijs 's Heren welbehagen! 
Na het duister der wereldnacht 
blinkt de luister van Gods geslacht. 
Hemel en aarde stemmen saam 
en prijzen 's Heren naam.  
   

Met God ‘meebewegen’ – Gebeden en gaven 
 
Lofprijzing en dank  
Gebeden voor Israël – voorbeden  
Inzameling van de gaven  
 

Gezegend onderweg 
 
Zingen: Opwekking 388 – De Woestijn zal bloeien + Refrein van 408 
De woestijn zal bloeien als een roos 
en de steppe zal jubelen en juichen, 
want het levend water van Gods 
Geest 
maakt dorstig land tot 
waterbronnen. 
De woestijn zal bloeien als een roos 
en de steppe zal jubelen en juichen, 
want het levend water van Gods 
Geest 
maakt dorstig land tot 
waterbronnen. 
 

Refrein: 
Sta op, Sion en juich, 
want de Here heeft u verlost; 
want de lamme zal springen als een 
hert 
en de stomme zal jubelen en 
juichen. 
Sta op, Sion en juich, 
want de Here heeft u verlost; 
want de lamme zal springen als een 
hert 
en de stomme zal jubelen en 
juichen. 

 
Halleluja (4x) 
 



Zegen 
 
 
U kunt onderstaande QR codes gebruiken voor de diverse collectes in en na 
de dienst. 

     
Diaconie  Danique Piet    Kerkvoogdij 
 

Wilt u contact of napraten naar aanleiding van de dienst, dan kunt u de 
ouderling van dienst bij de uitgang aanspreken.  

 
Voorbede-schaal bij ingang van de kerk 
Elke zondag mogen we in de dienst voorbede doen; voor zieke 
gemeenteleden, blijde gebeurtenissen en nood in de wereld.  
Hoe mooi zou het zijn als we de voorbede nóg persoonlijker kunnen maken 
en u / jij zelf gebedspunten hiervoor kunt aandragen? 
Met ingang van de startzondag van 25 september jl. staat er een prachtige, 
handgemaakte 'voorbede-schaal' rechts bij de ingang van de kerk. Vóór de 
dienst kunt u op een briefje uw onderwerpen voor de voorbede opschrijven 
en in de schaal leggen. De ouderling van dienst zal deze dan aan de 
voorganger overhandigen. Vanwege privacy zullen we alleen namen van 
personen noemen als duidelijk is dat deze persoon het goed vindt dat 
zijn/haar naam genoemd wordt in de voorbede. Noteert u dit alstublieft 
duidelijk op het briefje. 
We zien ernaar uit om de voorbede op deze manier meer van ons allen te 
maken. 
 
Collecte Israël zondag 
Op zondag 2 oktober is het Israël zondag en zal de collecte vandaag bestemd 
zijn voor het dorp Hemdat (50%) en voor Stichting Israel en de Bijbel (50%). 
Via de Israël werkgroep zijn wij verbonden met het dorp Hemdat in Israël en 
willen we op deze manier ook onze verbondenheid tonen. 
Stichting Israël en de Bijbel: Het verspreiden van Gods Woord onder het 
Joodse volk zien we als onze primaire roeping. Tegelijk ontmoeten onze 
veldwerkers in vooral Oost-Europa talloze Joodse gelovigen die in armoede 



leven. Zij hebben onvoldoende geld voor goede voeding, medicijnen en 
kleding. Aan deze nood kunnen en willen we niet voorbijgaan! 
Via lokale messiaanse gemeenten ontvangen minderbedeelde Joodse 
broeders en zusters voedselpakketten en/of medicijnen. Ook proberen we bij 
te dragen in de kosten voor de kinder-/familiekampen van messiaanse 
gemeenten en bij individuele noden. 
We beseffen dat deze ondersteuning misschien een ‘druppel op de gloeiende 
plaat is’, maar de wetenschap dat er aan hen gedacht wordt, is voor hen van 
onschatbare waarde. 

De hulpverlening wordt gecoördineerd door de 
werkgroep IB Handreiking. Jacobus schreef al dat het 
niet goed is om na de prediking van Gods liefde tegen 
de armen te zeggen: "Ga heen in vrede, word warm en 
word verzadigd" (Jak. 2:16). Wij zien deze materiële 
steun dan ook als een onmisbare aanvulling op de 
Bijbelverspreiding. 

Geef zondag aan de collecte voor Israël, maak uw bijdrage over op  
NL95 RABO 0300 120 516 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Aalsmeer  
o.v.v. collecte Israël zondag 
 
Namens de Diaconie 
Edwin Koster 
 
 

 


