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Thema:  Als niet nu, wanneer dan? (Pnr. 1438)  Romeinen 9: 3-5 
Uitgesproken Israëlzondag, 7 oktober 2012 in het Open Hof te Kampen 
 
Kerkelijk jaar:   
 19e zondag na Pinksteren, 3e zondag van de herfst, Israëlzondag. 
 ‘Mijn ziel smacht naar uw heil, op uw Woord hoop ik’ (Ps. 119:81) 
     
Synagogaal jaar:   
 21 Tisjri van het jaar 5773; Soekot - Loofhuttenfeest  
 (t/m 8 oktober) en  
 Simchat Tora - Vreugde der Wet (9 oktober). 
 
U luistert naar: Een dienst in het teken van Israëlzondag 
 
Ouderling van Dienst Henk Keijzer 
Organist Marijn de Jong 
 
  
Orde van de dienst: 
 
VOORBEREIDING 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen Psalm 119: 31 en 33 

31. Uw woord is één en al gerechtigheid, 
mijn ziel blijft U onwankelbaar verwachten! 
Tranen heb ik gestort van bitterheid, 
ik blijf altoos naar uw vertroosting smachten. 
Och HEER, mijn ogen heb ik uitgeschreid, 
en toch, uw wet is niet uit mijn gedachten. 
 
33. Bijna tot niets ben ik teruggebracht, 
toch heb ik uw bevelen niet vergeten. 
Richt mij weer op en geef mij nieuwe kracht, 
uw goedheid, HEER, is immers ongemeten, 
opdat ik uw geboden trouw betracht, 
aan allen uw getuigenis doe weten.  

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Klein Gloria 
 
Aanvangstekst Romeinen 9: 3-5 

3 Omwille van mijn volksgenoten, de broeders en zusters met wie 
ik mijn afkomst deel, zou ik bijna bidden zelf vervloekt te worden 
en van Christus gescheiden te zijn; 4 omwille van hen, de 
Israëlieten, die God als zijn kinderen heeft aangenomen en aan 
wie hij zijn nabijheid, de verbonden, de wet, de tempeldienst en 
de beloften heeft geschonken; 5 omwille van het volk dat van de 
aartsvaders afstamt en waaruit Christus is voortgekomen. God, 



Uit de prekenserie van Bart Gijsbertsen   Als niet nu, wanneer dan? 

 2 van 5 

die boven alles verheven is, zij geprezen tot in eeuwigheid.  
Amen. 
 

Zingen Lied 119: 1, 2 en 3 
1. Richt op uw macht, o Here der heirscharen 
en laat uw hulp ontwaken uit uw hand, 
wil voor uw aangezicht uw volk bewaren 
opdat de nacht zal wijken uit het land. 
 
2. Richt aan uw heil voor wie in onheil leven, 
zend uw gerechtigheid als morgendauw, 
dan zal het land de rijkste vruchten geven: 
de vijgeboom en wijnstok van de trouw. 
 
3. Richt op uw woning en roep ons tezamen, 
omring ons met uw alvermogend woord, 
wees ons een tempel en roep onze namen, 
zodat wij juichen: God heeft ons verhoord! 

 
Kyriegebed 
 
Zingen ELB 304 

1. Vader, vol van vrees en schaamte 
buigen wij voor U. 
Heel uw werk, door ons vertreden, 
klaagt ons, mensheid, aan bij U. 
 
2.Heer ontferm U over ons 
die schuldig voor U staan. 
U bent onze God en Redder, 
neem ons in uw liefde aan. 
 
3.Vader, in dit uur der waarheid 
keren we’ ons tot U. 
O, vergeef ons, Heer herstel ons, 
maak ons hart en leven nieuw. 
 
4.Vul ons met uw heil'ge Geest, 
geef vuur en kracht steeds weer. 
Ieder zal uw macht aanschouwen, 
dat wij uw Naam verhogen, Heer (2x). 

 
Lofprijzing  
 
Zingen ELB 194: 1 en 2 

1. Er is een stad voor vriend en vreemde 
diep in het bloemendal, 
er is een mens die roept om vrede, 
die mens roept overal. 
Refrein: 
Jeroesjalajiem, stad van God, 
wees voor de mensen een veilig huis. 
Jeroesjalajiem, stad van vrede, 
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breng ons weer thuis. 
 
2.Er is een huis om in te wonen 
voorbij het dodendal, 
er is een vader met zijn zonen, 
zij roepen overal.  
Refrein 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed 
 
Schriftlezing Romeinen 11: 25 -36 

25 Er is, broeders en zusters, een goddelijk geheim dat ik u niet 
wil onthouden, omdat ik wil voorkomen dat u op uw eigen inzicht 
afgaat. Slechts een deel van Israël werd onbuigzaam, en dat 
alleen tot het moment dat alle heidenen zijn toegetreden. 26 Dan 
zal heel Israël worden gered, zoals ook geschreven staat: ‘De 
redder zal uit Sion komen, en wentelt dan de schuld af van Jakobs 
nageslacht. 27 Dit is mijn verbond met hen, wanneer ik hun 
zonden wegneem.’ 28 Ze zijn Gods vijanden geworden opdat het 
evangelie aan u kon worden verkondigd, maar God blijft hen 
liefhebben omdat hij de aartsvaders heeft uitgekozen. 29 De 
genade die God schenkt neemt hij nooit terug, wanneer hij iemand 
roept maakt hij dat niet ongedaan. 30 Zoals u God eens 
ongehoorzaam was, maar door hun ongehoorzaamheid Gods 
barmhartigheid hebt ondervonden, 31 zo zijn zij nu ongehoorzaam 
om door de barmhartigheid die u ondervonden hebt, ook zelf 
barmhartigheid te ondervinden. 32 Want God heeft ieder mens 
uitgeleverd aan de ongehoorzaamheid, opdat hij voor ieder mens 
barmhartig kan zijn.  
 
33 Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe 
ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen. 
34 ‘Wie kent de gedachten van de Heer, wie was ooit zijn 
raadsman? 35 Wie heeft hem iets gegeven dat door hem moest 
worden terugbetaald?’ 36 Alles is uit hem ontstaan, alles is door 
hem geschapen, alles heeft in hem zijn doel. Hem komt de eer toe 
tot in eeuwigheid. Amen.  

 
Zingen Lied 41: 1 en 2 

1. De Here, de heerser der aarde, 
zegt: Israël, Israël, 
eens zal u de wereld aanvaarden 
en weten, waarom Ik u spaarde. 
Dan komt, zonder stokken of zwaarden, 
men tot u: `Het ga u wel!' 
 
2. Eens zullen de mensen het weten 
en roepen van stad tot stad: 
`De God op de Sion gezeten 
is de Enige! Laat ons vergeten 
de haat onzer twisten en veten 



Uit de prekenserie van Bart Gijsbertsen   Als niet nu, wanneer dan? 

 4 van 5 

en gaan wij naar Hem op pad!' 
 

Kinderen komen naar voren 
 
Zingen ELB 505: 1, 2 en 5 

We shall overcome, 
We shall overcome, 
We shall overcome, some day 
Refrein: 
Oh, deep in my heart, 
I do believe 
We shall overcome some day 
 
We'll walk hand in hand, 
We'll walk hand in hand, 
We'll walk hand in hand, some day 
Refrein 
 
We shall live in peace, 
We shall live in peace, 
We shall live in peace, some day 
Refrein 

 
Kinderen gaan naar de nevendienst 
 
Preek 
 
Zingen Lied 32: 1, 4 en 5 

1.Hoe lieflijk, hoe schoon zijn de schreden 
op bergen, hoog in 't licht 
van wie zich met een woord van vrede 
en heil tot Sion richt. 
Van ver weergalmt der boden lied: 
de Heer regeert, vrees niet. 
 
4. Nu zien alle volken der aarde 
hoe God zijn macht ontvouwt. 
Wie u vervolgden gaan ontwaren 
hoe hoog de Heer u houdt. 
O Sion, heel de wereld weet 
dat God u niet vergeet. 
 
5. Hoe lieflijk, hoe schoon gaan de schreden 
van Gods gezanten voort. 
In alle landen, alle steden 
weerklinkt des Heren woord. 
En waar de Heer verzoening bracht 
wordt Sions heil herdacht. 

 
DIENST VAN DE DANKZEGGING 
 
Diaconale voorbede wordt gevraagd voor… 
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Dankgebed en voorbeden 
 
Kinderen komen terug u terug uit de nevendienst 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Lied 114 

1. Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen, 
een nieuwe aarde ontstond 
om het geheim des levens te beseffen, 
niet meer in zee gegrond. 
Ik zag een stad verblindend naderkomen, 
een middelpunt van feest, 
Jeruzalem, zoals het in Gods dromen 
vanouds moet zijn geweest. 
 
2. Jeruzalem is als een bruid getreden 
voor God in wit en goud 
en in haar heldre ogen staat een vrede 
door niemand ooit aanschouwd. 
Een stem roept in het rond: nu gaat beginnen 
de koninklijke tijd, 
de koning zal de koningin beminnen 
die Hem is toegewijd. 
 
3. De Koning die zijn troon heeft in den hoge, 
houdt bij de mensen hof 
en alle tranen zal Hij van hun ogen 
afwissen tot zijn lof. 
Er zal geen rouw, er zal geen dood meer wezen, 
nergens verdriet meer zijn, 
de eerste dingen werden uitgewezen, 
voorbij ging alle pijn. 

 
Zegen 
 


