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Israëlzondag 
 

 
 

Liturgie voor de dienst op 13 oktober 2019 

waarin de Heilige Doop bediend zal worden 

aan 

Josephine Nelleke Willemien van Tienhoven 

en waarin we stilstaan bij onze 

verbondenheid met Israël 

 

Ichthuskerk in Tholen 
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Voorganger: Ds. Peter Broere 

Organiste: Anja Elenbaas 
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Welkomstwoord en mededelingen 
 

Psalm 87: 1, 2 en 3  
 

 Op Sions berg sticht God zijn heilge stede. 

 Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof. 

 O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof: 

 door uwe poort zal ieder binnentreden. 

 

 Rahab en Babel zullen u behoren. 

 Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer 

 en ieder land erkent Hem als de HEER. 

 O moederstad, uit u is elk geboren! 

 

 God zal hen zelf bevestigen en schragen 

 en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft, 

 hen tellen, als in Isrel ingelijfd, 

 en doen de naam van Sions kindren dragen. 

 

Stil gebed 
 

Bemoediging en groet 
 

Lied 195: Klein Gloria 
  

 Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, 

 als in den beginne, nu en immer, 

 en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. 

 

Gebed om ontferming 
 

Lied 885 
 

 Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. 

Er is geen schaduw van omkeer bij U. 

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde 

die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu. 
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Refrein: Groot is uw trouw, o Heer, 

groot is uw trouw, o Heer, 

iedere morgen aan mij weer betoond. 

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
 

   Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 

en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 

kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 

 

Refrein 

 

DOOPVIERING 
 

➢ Korte inleiding vanuit het evangelie 
 

➢ Vraag naar de naam 
 

Lied 347: 1 en 3 
 

 Here Jezus, wij zijn nu 

 in het heiligdom verschenen, 

 met ons kind gaan wij tot U 

 wil uw zegen ons verlenen 

 waar de roepstem wordt vernomen: 

 laat de kindren tot Mij komen. 

 

   Al het onz' is U gewijd, 

 't liefste wat Ge ons toevertrouwde 

 wordt als offer U bereid. 

 Gij alleen kunt het behouden. 

 Schrijf de naam door ons gegeven 

 in het levensboek ten leven. 

 

➢ Doopgebed 
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➢ Vraag naar het geloof van de ouders 
 

We belijden ons geloof met Lied 289 uit de Ev. Liedbundel 
 

 Ik geloof in God de Vader 

 die een bron van vreugde is, 

 louter goedheid en genade, 

 licht in onze duisternis. 

 Hij, de Koning van de kosmos, 

 - het gesternte zingt zijn eer - 

 heeft uit liefde mij geschapen 

 en tot liefde keer ik weer. 

 

 Ik geloof in Jezus Christus 

 die voor ons ter wereld kwam. 

 Zoon van God en Zoon des mensen 

 Goede Herder, Offerlam 

 Door te lijden en te sterven 

 - groot is het geheimenis - 

 schenkt Hij mij het eeuwig leven, 

 dat uit God en tot God is. 

 

 Ik geloof dat mijn Verlosser 

 door de dood is heengegaan 

 en op Pasen - God zij glorie - 

 uit het graf is opgestaan. 

 Door het brood - dit is mijn lichaam - 

 door de wijn - dit is mijn bloed - 

 geeft de Vredevorst mij vrede, 

 maakt Hij alle dingen goed. 

 

 

➢ Doopbelofte 
 

 

➢ Doopbediening met handoplegging 
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Zegenlied: Lied 501 uit de Evangelische Liedbundel 
 

 
 

 In Jezus’ Naam, in Jezus’ Naam, 

 in Jezus’ Naam geef ik jou: 

 Vrede van Hem, vrede van God, 

 de vrede van God zij met jou. 

 

 Heilige Geest, de heilige Geest, 

 de heilige Geest zij met jou. 

 Vrede van Hem, vrede van God, 

 de vrede van God zijn met jou. 

 

Overhandiging van de doopkaars, doopkaart 

en een attentie van de kindernevendienst 
 

Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
 

De kinderen van groep 1 t/m 8 gaan naar de nevendienst 
 

Schriftlezing: Leviticus 23:23-29 
 

23De HEER zei tegen Mozes: 24‘Zeg tegen de Israëlieten: “De eerste 

dag van de zevende maand moeten de hoorns schallen. Het zal 

voor jullie een rustdag zijn, die je als heilige dag samen moet 

vieren. 25Je mag die dag niet werken en moet de HEER een 

offergave aanbieden.”’ 
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26De HEER zei tegen Mozes: 27‘Neem dit in acht: De tiende dag van 

de zevende maand is het Grote Verzoendag, een dag die jullie als 

heilige dag samen moeten vieren. Jullie moeten die dag in 

onthouding doorbrengen en de HEER een offergave aanbieden. 

28Je mag dan geen enkele bezigheid verrichten, want het is Grote 

Verzoendag, waarop voor jullie ten overstaan van de HEER, jullie 

God, de verzoeningsrite zal worden voltrokken. 29Wie deze dag niet 

in onthouding doorbrengt, zal uit de gemeenschap gestoten 

worden. 

 

Psalm 89: 7 
 

 Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt, 

 dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt. 

 Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden. 

 Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden, 

 zij gaan in vrede voort, zij wandlen voor uw ogen, 

 want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen. 

 

Schriftlezing: Efeziërs 5:10-20 
 

10Onderzoek wat de wil van de Heer is. 11Neem geen deel aan de 

vruchteloze praktijken van de duisternis maar ontmasker die 

juist, 12want wat daar in het verborgene gebeurt, is te schandelijk 

voor woorden. 13Maar alles wat door het licht ontmaskerd wordt, 

wordt openbaar, 14en alles wat openbaar wordt, is zelf licht. 

Daarom staat er:  

 ‘Ontwaak uit uw slaap, sta op uit de dood, 

 en Christus zal over u stralen.’ 

15Let dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als 

dwazen maar als verstandige mensen. 16Gebruik uw dagen goed, 

want we leven in een slechte tijd. 17Wees niet onverstandig, maar 

probeer te begrijpen wat de Heer wil. 18Bedrink u niet, want dat 

leidt tot uitspattingen, maar laat de Geest u vervullen 19en zing met 

elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing 

en jubel met heel uw hart voor de Heer 20en dank God, die uw 

Vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus. 
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Gezang 462: 1 
 

 Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doôn, 

 en Christus zal over u lichten! 

 Zo wekt u, zo dringt u als broeder Gods Zoon, 

 eer Hij u als rechter komt richten. 

 Ontwaak en sta op, het gevaar is zo groot! 

 Wie kiest, o verdwaasde, voor 't leven de dood? 

 

Verkondiging 
 

Thema: Wake-up call 
 

Gezang 462: 2 en 4 
 

 Ontwaak, gij die slaapt in de zonde, met spoed, 

 de nacht is zo lang reeds verdwenen! 

 Het licht der genade, met blijdschap begroet, 

 heeft de aarde reeds eeuwen beschenen. 

 En groots is uw roeping en heilig uw taak, 

 en de uren zijn weinig, ontwaak dan, ontwaak! 
 

   Welzalig de vrome, die wandelt in 't licht, 

 door Christus de doodslaap ontrezen. 

 Hoe vaak hier de dag voor de duisternis zwicht, 

 't zal nimmermeer nacht voor hem wezen. 

 Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doôn! 

 Zo spreekt van de hemel uw Heiland, Gods Zoon. 

 

Kinderlied: U bent die U bent (Opwekking kids 170) 
 

Refrein: U bent machtig, U bent groot 

  U bent zo geweldig sterk 

  machtiger dan een koning 

  of een president 

  U bent machtig, U bent groot 

  U bent zo geweldig sterk 

  U bent de allerbeste 
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  U bent die U bent 

 U bent de God van hemel en aarde 

 de God van het heelal 

 de God die alles weet en ziet 

 ja, U bent overal 

 U bent mijn Vader in de hemel 

 ver weg en toch dichtbij 

 want door uw Heilige Geest 

 woont U in mij 

  

Refrein: U bent machtig… 

 

 U bent de God van trouw en van liefde 

 de God die eeuwig leeft 

 de God die zelfs zijn eigen Zoon 

 voor ons gegeven heeft 

 dit goede nieuws wil ik vertellen 

 ver weg en ook dichtbij 

 en ook al valt dit soms niet mee 

 U bent bij mij! 

 

Refrein: U bent machtig… 

 
Dankgebed en voorbeden 

 
Collecte 1. Werelddiaconaat 

  2. Kerk 

 
Lied 769: 1, 4 en 6 
 

 Eens, als de bazuinen klinken, 

 uit de hoogte, links en rechts, 

 duizend stemmen ons omringen, 

 ja en amen wordt gezegd, 

 rest er niets meer dan te zingen, 

 Heer, dan is uw pleit beslecht. 
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   Als de graven openbreken 

 en de mensenstroom vangt aan 

 om de loftrompet te steken 

 en uw hofstad in te gaan: 

 Heer, laat ons dan niet ontbreken, 

 want de traagheid grijpt ons aan. 

 

   Van die dag kan niemand weten, 

 maar het woord drijft aan tot spoed, 

 zouden wij niet haastig eten, 

 gaandeweg Hem tegemoet, 

 Jezus Christus, gist'ren, heden, 

 komt voor eens en komt voor goed! 

 

Zegen 
 

Deurcollecte: Gebouwenfonds 

 

U kunt de doopouders voor in de kerk 

feliciteren 
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