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****************************************************************************
Welkomstwoord, Mededelingen, Stil Gebed
Intochtslied: Psalm 127 : 1 (staande)
Wanneer de Heer het huis niet bouwt,
is, alle metselwerk ten spijt,
de opbouw niets dan ijdelheid.
Wanneer de Heer de wacht niet houdt,
geen wachter die de vijand keert,
geen stadsmuur die zijn aanval weert.
Votum en Groet
Samenzang: Lied 262 : 1, 2, 4 (Hemelhoog)
Door de eeuwen zwierf een volk, voortgedreven en vervolgd;
in verdrukking hield het stand, smachtend naar een vaderland.
God van toekomst en verleden,
sterk uw volk met hoop en kracht;
geef het wijsheid, schenk het vrede,
in het land waar U hen bracht.
In Europa’s zwartste nacht werden velen omgebracht.
Uit de as van dood en pijn rees een volk nog zwak en klein.
God van toekomst en verleden,
sterk uw volk met hoop en kracht;
geef het wijsheid, schenk het vrede,
in het land waar U hen bracht.
Van het dorre, droge zand maakten ze een vruchtbaar land.
Hoop bloeit op in de woestijn; laat het tot een teken zijn!
God van toekomst en verleden,
sterk uw volk met hoop en kracht;
geef het wijsheid, schenk het vrede,
in het land waar U hen bracht.

Des Heren vrees is rein, / zo zal ik zeker zijn
van de allerhoogste schat.
Al wat waarachtig is, / bestendig en gewis,
is in zijn wet vervat.
Die wet is ’t hoogste goed, / meer kostelijk en zoet
dan ’t edelst van de honing;
begeerlijker dan goud, / blijft dit ons laatst behoud:
het woord van onze koning.
Gebed om de opening van Gods Woord en de verlichting met de
Heilige Geest
We zingen samen met de kinderen: Lied 272 (Hemelhoog)
Shalom chaverim
Shalom chaverim
shalom shalom
Lehitraoth Lehitraoth
shalom shalom.
Schriftlezing: Nehemia 4 (NBV)
Toen Sanballat en Tobia, en de Arabieren, de Ammonieten en de
Asdodieten hoorden dat het herstel van de muren van Jeruzalem
vorderde en dat de gaten langzaam maar zeker werden gedicht,
werden ze woedend. Ze spanden samen om eendrachtig Jeruzalem
aan te vallen en er verwarring te stichten. Wij baden tot onze God, en
met het oog op hun plannen zetten we wachten uit om hen dag en
nacht in de gaten te houden. Juda klaagde:
‘De sjouwers zijn uitgeput,
het puin is te zwaar.
Nooit zal het ons lukken
de muur te herstellen.’
Onze tegenstanders dachten ons onverhoeds aan te vallen en te
doden, en zo het werk te kunnen stopzetten. De Joden die in de
buurt van onze vijanden woonden kwamen overal vandaan naar ons
toe en drongen er wel tien keer op aan dat wij met hen mee terug
zouden gaan. Maar ik stelde het volk, familie bij familie, bewapend
met zwaarden, speren en bogen, bij de open plekken achter de muur
op, daar waar de muur nog laag was.

Wetslezing
Samenzang: Psalm 19 : 4
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Na een inspectie drukte ik de vooraanstaande burgers, de
bestuurders en de rest van het volk dit op het hart: ‘Wees niet bang
voor hen, denk aan de grote en geduchte Heer en strijd voor uw
volksgenoten, voor uw zonen, dochters en vrouwen, en voor uw
huizen. ’Toen onze vijanden merkten dat wij van hun plannen op de
hoogte waren en dat God ze had verijdeld, konden we ons werk aan
de muur hervatten. Vanaf die dag voerde de ene helft van mijn
mannen het werk uit, terwijl de andere helft werd uitgerust met
schilden, speren, bogen en borstkurassen. De officieren stonden
opgesteld achter de Judeeërs die de muur aan het bouwen waren.
De lastdragers deden het werk met de ene hand en hielden een
werpspies in de andere, en de bouwers werkten met het zwaard op
de heup gebonden. Naast mij stond een ramshoornblazer. Ik zei
tegen de vooraanstaande burgers, de bestuurders en de rest van het
volk: ‘Er is veel werk te doen aan heel verschillende delen van de
muur, we werken op grote afstand van elkaar en hebben nauwelijks
contact. Als u de ramshoorn hoort schallen, dan moet u allemaal
naar ons toe komen. Onze God zal voor ons strijden.’ Zo werkten wij,
terwijl de helft van mijn mannen klaarstond met de speer in de hand,
van het ochtendgloren tot aan het opkomen van de sterren. Toen ook
heb ik de werklieden opgedragen om in Jeruzalem te overnachten,
samen met hun knechten. Zo hielden ze ’s nachts voor ons de wacht,
en overdag werkten ze. Geen ogenblik waren we uit de kleren, ik
niet, en mijn verwanten, mijn mannen en mijn lijfwacht ook niet;
iedereen had zijn werpspies steeds bij de hand.
Samenzang: Lied 266 (Hemelhoog)
Daar in de heuvels van Judea
na jarenlange strijd,
daar luiden klokken in de verte
de stem der eeuwigheid.
Een pad van stenen haast versleten,
daar trok de tijd voorbij
Een muur waar mensen staan te bidden,
opdat het vrede zij.
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Refrein: Jeruzalem, o stad van goud,
voor eeuwig jong al ben je oud.
'k Zal jou mijn leven nooit vergeten,
jij bent van mij.
Jeruzalem, o stad van goud,
voor eeuwig jong al ben je oud.
En in mijn hart heb ik geweten
eens kom je vrij.
De weg naar Jericho ligt open
door 'n bloeiende woestijn.
Het wonder, dat daar eens gebeurde
zal steeds een lichtpunt zijn.
O gouden stad, wil mij vergeven:
mijn lofzang is maar klein.
Jeruzalem, je bent mijn leven
en zal dat altijd zijn
Refrein:
Verkondiging
Samenzang: Lied 879
Refrein: Jubel, jubel, dochter Sion,
zing van vreugde, Israël!
Kom, verheug je en wees vrolijk,
stad van God, Jeruzalem.
Al je zonde heeft Hij vergeven.
De vijand is niet meer.
Ja, de Levende, neemt je angst weg,
koning van Israël in je midden.
Refrein:
Hoor: dan klinken troostende woorden
voor Jeruzalem:
‘Wees niet angstig, Sion, stad van mij,
blijf vertrouwen op je redder.’
Refrein:
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God de koning is in je midden,
Hij bevrijdt zijn volk.
Hij zal naast je zijn, in liefde zwijgen,
van vreugde juichen, jij zult zingen:
Refrein:
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Slotlied: Psalm 72 : 7 (staande)
Laat ons de grote naam bezingen
van Hem die Israël leidt,
want Hij alleen doet grote dingen,
zijn roem vervult de tijd.
Loof God de Heer, Hij openbaarde
zijn wonderen, zijn eer.
Zijn heerlijkheid vervult de aarde.
Ja, amen, loof de Heer.
.Zegen

*****
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