
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen  
 
Ingangspsalm: Ps.84:1,3 
 
v: Onze hulp … 
v: en op de drempel van de dienst bidden wij: … 
 
vervolg ingangspsalm:  Ps.84:6 
 
Smeekgebed 
Zingen: Lb.413:3 . 
 
GLORIA 
Zingen: Lb 413:1       
 
Gebed van de zondag 
 
Inleiding op de lezingen 
 
Lezing EERSTE TESTAMENT: Leviticus 23:33v, 42v  én Nehemia 8: 14v, 17-19   
 

Leviticus 23 
 
33 De HEER sprak tot Mozes: 
34 Spreek tot de Israëlieten en zeg: Vanaf de vijftiende dag van de zevende maand 

is het zeven dagen lang Loofhuttenfeest voor de HEER. [… …] 
42 Zeven dagen moet u -iedereen!- in de loofhutten wonen.  
43 zodat de generaties na u weten dat Ik de Israëlieten loofhutten gaf als onderdak 

in de woestijn, toen Ik hen uit het land Egypte bevrijd had. Ik ben de HEER, uw 

God. 

 
Nehemia 8  
 
14 De volgende dag verzamelden zich de familiehoofden van heel het volk, de 

priesters en de Levieten bij Ezra, de schriftgeleerde, en dat om inzicht te krijgen in 

de woorden van de wet. 
15 Zij vonden in de wet geschreven dat de HEER door de dienst van Mozes had 

geboden dat de Israëlieten in loofhutten zouden wonen tijdens het feest in de 

zevende maand. [… …] 
17 En het volk ging eropuit en ze haalden loof en ze maakten loofhutten, ieder op 

zijn dak, en op hun erf en in de voorhoven van het huis van God, en op het plein 

van de Waterpoort en op het plein van de Efraïmpoort. 
18De hele gemeenschap van hen die uit de ballingschap waren teruggekeerd, 

maakte loofhutten en woonde in die loofhutten, want zo hadden de Israëlieten niet 

meer gedaan vanaf de dagen van Jozua, de zoon van Nun. En er was zeer grote 

blijdschap. 
19 Men las dag aan dag voor uit het boek met de woorden van bevrijding van God, 

vanaf de eerste dag tot de laatste dag, en ze vierden zeven dagen feest. 



 
Zingen: Lb 91a  
 
Evangelie-lezing van het NIEUWE TESTAMENT: Johannes 7:31-39 
 

31 Onder het volk waren er velen in hem gaan geloven, ‘want,’ zeiden ze, ‘wanneer 

de messias komt, zal die dan méér wondertekenen verrichten dan hij heeft 

gedaan?’  
32 Toen de farizeeën dat hoorden, hoe er door de mensen over hem gesproken 

werd, stuurden zij en de hogepriesters dienaren om hem te arresteren. 
33 Jezus zei: ‘Ik zal nog een korte tijd bij u zijn, dan ga ik naar hem die mij 

gezonden heeft. 34 U zult me zoeken en me niet vinden en waar ik ben zult u niet 

kunnen komen.’ 35 Toen zeiden de Judeeërs tegen elkaar: ‘Waar gaat hij dan 

naartoe, dat wij hem niet kunnen vinden? Hij zal toch niet naar de Griekse diaspora 

gaan om de Grieken onderricht te geven? 36 Wat bedoelde hij dan toen hij zei: “U 

zult me zoeken en me niet vinden en waar ik ben zult u niet kunnen komen”?’ 
 

37 Op de laatste, de grote dag van het feest, ging Jezus staan in de tempel, en hij 

riep met luider stem: ‘Wie dorst heeft, laat die bij mij komen en drinken! 38 “Rivieren 

van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft,” zo zegt de 

Schrift.’  
39 Hiermee doelde hij op de Geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen; 

de Geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet verheerlijkt. 

 

Luisteren naar: Lb 608 

 
Uitleg en woordverkondiging  
 
Zingen: Lb 362 
 
Voorbeden - stil gebed - ONZE VADER - collecten bij de uitgang 
 
Slotlied: Lb 1014 
 
Heen/wegzending en zegen  


