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Thema: Vreugde om de Tora 

 
 

Voorganger: ds. Johannes van der Meer 
 

Muziek: Edwin Hinfelaar 
 

E-Collecte is voor het werk van Straatpastoraat Hoorn (zie laatste bladzijde 
liturgie) 

 
De gebruikte bijbelteksten zijn vertalingen uit het Hebreeuws 

door ds. Johannes van der Meer. 
Ceterum censeo Congregationem Mennoniticam Mediae Frisiae fuisse 

 
 
 

 



Welkom en mededelingen 
 
Lied 281 
 
Votum en groet 
 
Antwoordlied 
 
Inleiding 
 
Drempeltekst: Psalm 119: 97 – 104: 
 
Ik heb haar lief,  
uw Tora,  
moet altijd aan haar denken. 
 
Van mijn vijanden word ik niet wijzer,  
wel van uw geboden,  
die maken me rijk.  
 
Van mijn leermeesters heb ik geleerd,  
maar meer van uw geschriften,  
die leerden mij denken.  
 
En meer dan van oude mensen  
heb ik van uw letteren geleerd:  

uw orde te bewaren.  
 
Mijn voeten hield ik af van ’t slechte 
pad:  
ik wou uw woord bewaren.  
En uit uw richting buigt mijn weg niet 
af:  
Gij onderricht mij.  
Uw beloften strelen mijn tong,  
mijn verhemelte,  
mijn lippen,  
meer dan honing.  
Tot inzicht werden mij uw bevelen.  
Sindsdien haat ik de leugen. 

 
Lied 119: 37 en 38 
 
Gebed 
 
Lied 725: 1 en 4 
 
Introductie 
 
Schriftlezing uit: “In den beginne” (Genesis 1: 1 - 5) 
 
In den beginne  
schiep God de hemel en de aarde.  
De aarde was woest en leeg,  
duisternis over de oervloed,  
de adem van God scheerde over de 
wateren.  
God sprak: 
Er zij licht  
God zag het licht,  

het was goed.  
God maakte scheiding tussen het licht 
en de duisternis. God riep het licht en 
noemde het ‘dag’  
De duisternis riep en noemde Hij 
‘nacht’.  
Het werd avond,  
het werd morgen,  
dag één. 

 
Lied 600 
 
Uitleg 



Schriftlezing uit: “Deze woorden” (Deuteronomium 34: 1 - 7)  
 
Mozes ging opwaarts  
uit de steppen van Moab naar de berg 
Nebo,  
hoofd van het Pisgagebergte,  
tegenover Jericho.  
JHWH toonde hem heel het land  
van Gilead tot Dan,  
heel Naftali,  
het land van Efraïm en Manasse  
en heel het land van Juda  
tot aan de zee in het westen,  
het zuidland en de omstreek,  
de vallei van Jericho,  
de Palmenstad,  
tot aan Zoar.  
JHWH sprak tot hem:  
Dit is het land dat ik gezworen heb aan 
Abraham,  
aan Izaäk  
en aan Jakob  
toen ik sprak:  
‘Aan jouw nageslacht zal ik het geven.’  
Ik heb het jou laten zien  
met eigen ogen,  
maar jij zult daarheen niet oversteken.  
 
Toen stierf Mozes,  
de dienstknecht van JHWH,  
daar,  
in het land Moab,  
bij monde van JHWH.  
Hij begroef hem  

in de vallei 
tegenover Bet Peor  
in het land Moab.  
Niemand weet waar zijn graf is  
tot op vandaag.  

 
Lied 753: 1, 5 en 6 
 
Uitleg 
 
Orgelspel 
 
Gebed,  
‘Onze Vader’ (lied 1006) 
 
Slotzang: lied 418 
 
Opdracht en zegenbede 
 
Lied 425 
  



 

 

 

Collecte DoRe Hoorn in oktober 2021 voor het werk van Straatpastoraat Hoorn 

“Wat kunnen de gezamenlijke kerken betekenen voor dak- en thuisloze 
stadgenoten?” 

 Dat is de vraag die leidde tot de oprichting van Stichting Straatpastoraat Hoorn. 
Het Straatpastoraat wil namens de kerken in Hoorn zorg en aandacht geven aan 
mensen die veel van hun tijd op straat doorbrengen,  bijvoorbeeld omdat zij dak- of 
thuisloos zijn geraakt of omdat hun huis geen thuis is.  Ieder mens heeft aandacht 
nodig, heeft het nodig om te ervaren dat hij of zij waardevol is.  Juist als het leven 
moeite met zich mee brengt, als het leven getekend wordt door verlies, verslaving, of 
onzekerheid,  is het fijn als er iemand is die naar je luistert en er voor je is.  Dat is wat 
de straatpastor wil doen.  Luisteren naar het levensverhaal, naar thema’s als 
verlangen, verdriet, hoop, blijdschap, angst, geloof of ongeloof.  Maar ook gewoon 
een praatje, het bespreken van het ‘alledaagse’ leven, de vraag ‘hoe gaat het met je’, 
heeft aandacht nodig.  Het contact is gebaseerd op vertrouwen, openheid en respect. 
De straatpastor zoekt mensen op waar zij zijn – op het bankje in het park, in een 
bushokje, in de inloop of in de maatschappelijke opvang.  Als mensen weer een 
woning krijgen, houdt zij contact en zoekt ze hen thuis op.  Als er zorg of extra hulp 
nodig is, kan zij mensen doorverwijzen naar de juiste instantie, of zelf even mee 
gaan naar een afspraak. 

 
Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan. 
 
Bijdragen aan deze collecte kunnen worden gestort op  
bankrekening NL72 INGB 0003 0107 68  
t.n.v. Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn  
onder vermelding van "collecte september 2021". 


