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Voorganger: Ds. Ruben van Zwieten
Cantor-organist: Anneke Jansen

Opgang

Orgelspel
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Lied 280 : 1, 2 en 3
Bemoediging
V:
G:
V:
G:

Onze hulp is in de Naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen.

Groet
V:
Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van de Heer Jezus Christus
G:
Amen.
Vervolg: Lied 280 : 4 en 5
V:

G:

Belijden wij in gemeenschap met de synagoge en in de geest van de messias
Jezus de enigheid van de Here God:
Hoor Israël
JHWH is onze God
JHWH is één en enig
Gij zult JHWH uw God liefhebben
met geheel uw hart
en met geheel uw ziel
en met geheel uw kracht
Amen

Vervolg: Lied 280 : 6 en 7
[

Gemeente gaat zitten
Gebed om ontferming
Zingen: Lied 315
De kinderen gaan naar hun eigen dienst

DIENST VAN DE SCHRIFTEN

Inleiding op de schriftlezing
Schriftlezing I : Fragmenten Jozua 1 en 3
1
1)

2)

3)
(..)
7)

8)

(..)
10)
11)

En het geschiedde
na de dood van Mozes, (..)
dat JHWH tegen Jozua zei:
Mozes, mijn knecht, is dood.
Nu dan,
sta op,
trek hier de Jordaan over,
jij en heel dit volk
naar het land dat ik geef aan hen,
aan de zonen van Israël.
Iedere plaats waarop jullie voetzool treden zal,
geef ik jullie, zoals ik gesproken heb tot Mozes.
Alleen, wees sterk en krachtig
om te bewaren en te doen heel de Tora,
die Mozes mijn knecht je gebood.
Wend je daarvan niet af
naar rechts of naar links,
opdat je zult slagen,
overal waar je gaat.
Het boek van deze Tora mag niet wijken uit jouw mond
maar overpeins het dag en nacht
opdat je het bewaart om te doen
naar al wat daarin geschreven is
want dan zal je je wegen doen lukken,
dan zul jij slagen.
Toen gebood Jozua de leiders van het volk:
Trek midden door de legerplaats
en gebied het volk:
Bereid je proviand,
want na drie dagen zullen jullie de Jordaan hier overtrekken
om er te komen en om te verwerven het land,
dat JHWH, opdat je het verwerft, aan jullie geeft.

(..)
3
1)

2)
3)

Jozua stond ’s morgens vroeg op.
Ze braken op van Sittim
en kwamen bij de Jordaan,
hij en alle zonen van Israël,
en ze overnachtten daar voor ze overtrokken.
En het geschiedde na verloop van drie dagen:
de leiders trokken midden door het kamp
en geboden het volk:

4)

5)

6)

7)

8)
9)

(..)
13)

14)

15)
16)

17)

Zodra je de ark van het verbond van JHWH, jullie god,
en de levitische priesters die hem dragen, ziet,
breekt dan op van je plaats
en ga achter hem aan.
Alleen, laat er tussen u en hem een afstand zijn
naar de maat van tweeduizend el.
Kom niet dichterbij
om de weg te kennen die je gaan moet,
want langs die weg zijn jullie niet gisteren en eergisteren
voortgetrokken.
En Jozua zei tot het volk:
Heiligt je voor het wonder!
Want morgen zal JHWH in uw midden wonderen doen.
En Jozua zei tot de priesters:
Draag de ark van het verbond
en trek over vóór het volk uit.
Ze droegen de ark van het verbond
en gingen vóór het volk uit.
JHWH zei tot Jozua:
Op deze dag zal ik beginnen je groot te maken (..)
Welnu, gebied de priesters die de ark van het verbond dragen:
Als jullie komen aan de Jordaan,
sta dan stil aan de Jordaan.
Jozua zei tot de zonen van Israël:
Nader hierheen
en hoort de woorden van JHWH, uw god.
En het zal geschieden
zodra de voetzolen van de priesters,
die de ark dragen van JHWH, de heer van de ganse aarde,
op het water van de Jordaan rusten,
dan zullen ze worden afgesneden,
de wateren van de Jordaan,
de wateren die van boven af vloeien,
en ze zullen stilstaan als één dam.
En het geschiedde,
terwijl het volk opbrak uit zijn tenten
om de Jordaan over te trekken
en de priesters, de dragers van de ark van het verbond,
vóór het aangezicht van het volk uit waren
en zodra de dragers van de ark bij de Jordaan kwamen
en de voeten van de priesters, de dragers van de ark,
zich doopten aan de rand van de rivier (..)
Toen stonden ze stil, de wateren,
de wateren die van boven af vloeien,
ze rezen op als één dam, (..)
de wateren die af vloeien naar de zee van de steppe, de Zoutzee, eindigden,
ze werden afgesneden.
Maar het volk trok over tegenover Jericho.
De priesters stonden stil,

de dragers van de ark van het verbond van JHWH,
onbewegelijk op de zandbedding midden in de Jordaan,
en heel Israël trok over op de zandbedding, totdat
de natie in haar geheel het overtrekken van de Jordaan beëindigd had.
Zingen: Lied 803 : 1 en 2
Schriftlezing II: Fragmenten Jozua 4 en 5
4
1)

2)

3)

(..)
6)

7)

(..)
9)

En het geschiedde
zodra de hele natie het overtrekken van de Jordaan
tot een goed einde had gebracht dat JHWH tot Jozua zei:
Nemen jullie uit het volk
twaalf mannen
één man per stam
en gebied hun:
Jullie moeten hiervandaan midden uit de Jordaan
van de plaats waar de voeten van de priesters vaststaan,
twaalf stenen opheffen (..)
met het oogmerk dat dit een teken wordt in jullie midden.
Wanneer jullie zonen later vragen:
‘Wat betekenen deze stenen voor jullie?’
dan moeten jullie hun zeggen:
Dat het water van de Jordaan werd afgesneden
vóór de ark van het verbond van JHWH uit.
Toen die de Jordaan overtrok
werd het water van de Jordaan afgesneden.
Deze stenen zijn tot gedachtenis

Twaalf stenen had Jozua opgeheven
in het midden van de Jordaan
op de plaats waar gestaan hadden
de voeten van de priesters
die de ark van het verbond droegen.
Ze zijn daar tot op de dag van vandaag.
10) De priesters die de ark van het verbond droegen
stonden stil in het midden van de Jordaan (..)
11) En het geschiedde toen het hele volk het overtrekken
tot een goed einde had gebracht
dat de ark van JHWH overtrok
met de priesters weer vóór het volk uit.
(..)
17) Jozua gebood de priesters:
Sta op uit de Jordaan.
18) En het geschiedde toen de priesters die de ark van het verbond van
JHWH droegen uit het midden van de Jordaan opstonden
- de voetzolen van de priesters op de bodem hadden zich nog maar
nauwelijks losgemaakt -

dat het water van de Jordaan terugkeerde naar zijn plaats.
Het ging als de dag van gisteren en eergisteren
langs al zijn oevergebieden.
(..)
20)

21)

22)

En die twaalf stenen
die ze uit de Jordaan hadden opgeheven
heeft Jozua opgericht in Gilgal.
Toen zei hij tot de zonen van Israël:
Wanneer jullie zonen later hun vaders vragen:
Wat hebben deze stenen te betekenen?
Dan moeten jullie je zonen laten weten:
Op het droge is Israël de Jordaan hier overgetrokken

(..)
5
1)

9)

En het geschiedde zodra ze het hoorden
al de koningen van de Amorieten
aan de andere kant van de Jordaan in de richting van de zee
en al de koningen van de Kanaänieten bij de zee
dat JHWH het water van de Jordaan had laten opdrogen
voor de kinderen van Israël uit
totdat wij overgetrokken waren
dat hun hart versmolt
en zij geen geestkracht meer hadden
vanwege de kinderen van Israël.
Toen zei JHWH tot Jozua:
Deze dag heb ik de smaad van Egypte van jullie afgewenteld
en men noemt de naam van die plaats: Gilgal, “Wenteloord van stenen”
tot op de dag van vandaag.

10) De zonen van Israël legerden zich te Gilgal.
Toen richtten zij het pesach aan
op de veertiende dag van de maand ’s avonds in de vlakten van Jericho.
11) Zij aten wat ze zomaar van het land konden trekken
op de dag na het pesach
matses en geroosterd graan
juist op die dag
(..)
15) De overste van de engelen van JHWH zei tot Jozua:
Doe de sandalen van je voeten
want de plaats waar je op staat
is heilige grond.
Jozua deed aldus.
Zingen: Lied 803 : 3 en 4
VERKONDIGING

Gemeente zingt: Lied 840 : 1, 2 en 3

De kinderen komen terug
DIENST VAN DE DANKBAARHEID

Mededelingen
Inzameling van de gaven
1e collecte: ACT Alliance
2e collecte: Kerkrentmeester
3e collecte: Energiekosten Kerken

VOORBEDEN

Stil gebed
Gebed des Heren
Slotlied (staande): Lied 919
Zegen

