
Prot. Chr. Geloofsgemeenschap “De Magneet” 
Zondag 1 oktober 2017 Liturgie Israëlzondag 

Thema:        “De knecht van de Heer” 
Spreker:        Ariane Kuijvenhoven 

Piano:           Suzanne Zijderveld 
 
Welkom en mededelingen     door Gea van Woerden 
 
De kaars wordt aangestoken door Diana de Jong 
 
Zingen:  Psalm 122: 1, 3  (LvdK)  we gaan staan 
 
1   Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, 

 
toen men mij zeide: "Gord u aan 

 
om naar des Heren huis te gaan! 

 
Kom ga met ons en doe als wij! 

 
Jeruzalem, dat ik bemin, 

 
wij treden uwe poorten in, 

 
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten! 

 
Jeruzalem, van ver aanschouwd, 

 
wel saamgevoegd en welgebouwd, 

 
o schone stede, die wij groeten. 

 

3  Bidt heil toe aan dit Vredesoord; 
dat die u mint bevredigd zij, 
dat vrede in uw wallen zij, 
gezegend zij uw muur en poort! 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in 
om u met vrede te ontmoeten! 
Om al mijn broeders binnen u, 
om 's Heren tempel wil ik u, 
o stad van God, met vrede groeten. 

 
Moment van stilte, votum, groet  
we gaan zitten 
           
Kadosh  (Met zanggroep, zanggroep zingt Hebreeuws, met de  gemeente zingen we het Nederlands)   
 
Heilig, heilig, heilig. 
Heilig, heilig, heilig 
is de Heer onze God, 
de Almachtige, 
is de Heer onze God, 
de Almachtige, 

 

die was en die is en die komen zal, 
die was en die is en die komen zal. 
die was en die is en die komen zal, 
die was en die is en die komen zal. 
 

Wetslezing 
 
 
Zingen Psalm 85: 1, 3 ( LvdK) 
 
1 Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer, 
   in Jakobs harde lot bracht Gij een keer. 
   De schuld uws volks wilt Gij niet gadeslaan. 
   Gij hebt hun zonden uit uw boek gedaan. 
   Gij die de vlammen van uw toorn bezweert, 
   Gij hebt U van uw gramschap afgekeerd. 
   God van ons heil, herstel ons, neem ons aan 
   en doe uw toorn niet over ons bestaan. 
 

3 Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant. 
   Zijn heerlijkheid zal wonen in dit land, 
   het heilig land waar goedheid trouw ontmoet, 
   het recht de vrede met een kus begroet; 
   de trouw die uit de aarde opwaarts schiet, 
   het recht dat uit de hemel nederziet. 
   De velden deelt Hij van zijn overvloed, 
   de Heere die ons zegent met zijn goed. 

Gebed 
 
Kinderlied   -  Wie is jouw God?  ( beamer) 
 
Kinderen gaan naar hun eigen samenkomst 
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Bijbellezingen:  Jesaja 42: 1-9  (HSV)   door Carola Vooijs 
 
De Knecht van de HEERE 

42
1
Zie, Mijn Knecht, Die Ik ondersteun, 

     Mijn Uitverkorene, in Wie Mijn ziel een welbehagen heeft; 
     Ik heb Mijn Geest op Hem gelegd. 
     Hij zal tot de heidenvolken het recht doen uitgaan. 
      2

Hij zal niet schreeuwen, Hij zal Zijn stem niet verheffen, 
     Hij zal Zijn stem op straat niet laten horen. 
      3

Het geknakte riet zal Hij niet verbreken, 
     de uitdovende vlaspit zal Hij niet uitblussen; 
     naar waarheid zal Hij het recht doen uitgaan. 
      4

Hij zal niet uitdoven, Hij zal niet geknakt worden, 
     totdat Hij het recht op aarde zal hebben gevestigd. 
     De kustlanden zullen uitzien naar Zijn onderricht. 
      5

Zo zegt God, de HEERE, 
     Die de hemel heeft geschapen en hem heeft uitgespannen, 
     Die de aarde heeft uitgespreid en wat daarop uitspruit, 
     Die de adem geeft aan het volk dat daarop is, 
     en de geest aan hen die daarop wandelen: 
      6

Ík, de HEERE, heb U geroepen in gerechtigheid, 
     Ik zal U bij Uw hand grijpen, Ik zal U beschermen en Ik zal U stellen 
     tot een verbond voor het volk, tot een licht voor de heidenvolken, 
      7

om blinde ogen te openen, om gevangenen uit de kerker te leiden, 
     uit de gevangenis wie in duisternis zitten. 
      8

Ik ben de HEERE – dat is Mijn Naam; 
     Mijn eer zal Ik aan geen ander geven, evenmin Mijn lof aan de afgodsbeelden. 
      9

De voorgaande dingen – zie, ze zijn gekomen! 
     Nieuwe dingen verkondig Ik; voordat ze ontkiemen, doe Ik ze u horen. 

 

Jesaja 42: 14- 43:1 

   14
Ik heb van oude tijden af gezwegen, 

   Ik heb Mij stilgehouden, Mij bedwongen. 
   Als een barende vrouw zal Ik het uitschreeuwen. 
   Ik zal verwoesten, ja, Ik zal tegelijk verslinden. 
   15

Ik zal bergen en heuvels woest maken 
   en al hun gras zal Ik doen verdorren. 
   Ik zal van rivieren eilanden maken,en waterpoelen doen opdrogen. 
   16

En Ik zal blinden leiden langs een weg die zij niet gekend hebben, 
   Ik zal hen doen gaan op paden die zij niet gekend hebben. 
   Ik zal vóór hen de duisternis veranderen in licht 
   en wat krom is in wat recht is. 
   Deze dingen zal Ik voor hen doen, Ik zal hen niet verlaten. 
   17

Maar wie op gesneden beelden vertrouwen, 
   wie tegen gegoten beelden zeggen: U bent onze goden, 
   die zullen terugwijken en diep beschaamd worden. 
  18

Doven, hoor! Blinden, kijk en zie! 
  19

Wie is er zo blind als Mijn dienaar, 
   doof zoals Mijn bode die Ik zend? 
   Wie is blind zoals de volmaakte, 
   blind zoals de knecht van de HEERE? 
   20

U ziet wel veel dingen, maar u let er niet op. 
   Hij doet zijn oren wel open, toch luistert hij niet. 
   21

De HEERE was hem genegen omwille van Zijn gerechtigheid, 
   Hij maakte hem groot door de wet, en luisterrijk. 
   22

Dit is echter een beroofd en uitgeplunderd volk; 
   vastgebonden in holen zitten zij allen, 
   opgesloten in gevangenissen. 
   Zij zijn een prooi geworden, en niemand redt; 
   een buit geworden, en niemand zegt: Geef terug! 
   23

Wie onder u neemt dit ter ore? 
   Wie slaat er acht op en hoort wat hierna zal zijn? 
   24

Wie heeft Jakob tot buit gegeven 
   en Israël overgeleverd aan rovers? 
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   Want zij wilden in Zijn wegen niet gaan 
   en zij luisterden niet naar Zijn wet. 
   25

Daarom heeft Hij over hem uitgestort Zijn grimmige toorn 
   en het geweld van de oorlog. 
   Dit heeft hem rondom in vlam gezet, maar hij merkt het niet op; 
   het heeft hem in brand gestoken, maar hij neemt het niet ter harte. 

   Israël kostbaar in het oog van God 
   43

1
Maar nu, zo zegt de HEERE, 

   uw Schepper, Jakob, uw Formeerder, Israël: 
   Wees niet bevreesd, want Ik heb u verlost, 
   Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij. 

 
 
Preek 

Zingen Psalm 27: 5, 7 (LvdK) 

 
5   Laat mij toch nimmermeer uw toorn verwekken, 

 
verstoot hem niet die U in zwakheid dient. 

 
Zoudt Gij uw heerlijk aangezicht bedekken, 

 
zo wordt mijn leven leeg en zonder vriend. 

 
Gij zijt het enigst dat mijn hart bezit! 

 
Van al mijn schatten bleef mij niets dan dit: 

 
Gij zijt de helper die mij niet verlaat, 

 
als vader en als moeder van mij gaat. 

 

 
7   O als ik niet met opgeheven hoofde 

 
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht! 

 
O als ik van zijn goedheid niet geloofde, 

 
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht! 

 
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed! 

 
Hij is getrouw, de bron van alle goed! 

 
Wacht op den Heer, die u in zwakheid schraagt, 

 
wacht op den Heer en houd u onversaagd. 

 

 
 
collecte  1e   onkosten 
               2e   Israël relief aid  
 
 

De zanggroep zingt:   Jeruzalem stad van goud  
 
Er is een land en volk op aarde, haar naam is Israël. 
Door God verkoren, groot van waarde, zij is Gods kleurenspel. 

Er is een stad voor vriend en vreemde, 
diep in het bloemendal. 
Er is een volk die roept om vrede, 
dat volk roept overal. 

Refr. 
Jeroesjalajiem, stad van goud, 
voor eeuwig jong, al ben je oud. 
‘k Zal jou mijn leven nooit vergeten: 
Jij bent van mij. 
Jeroesjalajiem, stad van goud, 
voor eeuwig jong, al ben je oud. 
In mijn hart heb ik geweten: 
Eens kom je vrij. 

2. Daar in de heuvels van Judea, na 
jarenlange strijd. 
komt de Messias op de wolken in al zijn 
heerlijkheid. 
Ook zal van boven nederdalen, het 
nieuw Jeruzalem, 
de stad waar eeuwig Licht zal stralen. 
De vrede zij in Hem!                          

Refr.: 
Yerushalayim shel zahav, 
v’shel n’choshet v’shel or, 
halo l’chol shirayich, ani kinor. 
Yerushalayim shel zahav, 
v’shel n’choshet v’shel or, 
halo l’chol shirayich, ani kino.                                                



  

We zingen liederen met zanggroep:    Israël, verheug U in Uw maker  
(Couplet 1 en refrein zanggroep)    (couplet 2 en refrein met gemeente) 
  
1 Israël, verheug u in uw maker, 
kinderen van Sion 
juich nu met uw Koning; 
Israël, de Heer is uw Bewaker, 
Hij is als de muren van een sterke woning. 
refrein 
 Halleluja! Halleluja!) 
 Halle-o-halleluja!    )2x 
Halle-o-halleluja!     ) 
 
 

 Vrede voor Jeruzalem (couplet 1 en refrein 
(Couplet 2 en refrein zanggroep met gemeente) 

2 Israël, verheug u in de Here, 
Hij heeft uw land met liefde overgoten; 
Israël, u zult met Hem regeren, 
dat is de luister van zijn gunstgenoten. 
refrein 
 Halleluja! Halleluja!) 
 Halle-o-halleluja!    )2x 
 Halle-o-halleluja!    ) 
 
 
 
Zanggroep) 

1 Jeruzalem, de stad van trouw. 
Jeruzalem, de heilige stad. 
Jeruzalem, gezegend ben je, 
God heeft jou zo liefgehad. 
 

2 Wij bidden je vrede toe, Jeruzalem 
en rust binnen je muren. 
Shalom, Jeruzalem, 
mag zijn vrede eeuwig duren. 
 

3 Jeruzalem, geliefde stad. 
Jeruzalem, de stad van de Heer. 
Jeruzalem, gezegend ben je, 
God brengt in jouw lot een keer. 
 
bridge (wij treuren om de pijn)+refrein alleen 
zanggroep 
vanaf laatste refrein (wij bidden je vrede toe) 
gemeente erbij. 
 

4 Wij bidden je vrede toe, Jeruzalem 
en rust binnen je muren. 
Shalom, Jeruzalem, 
mag zijn vrede eeuwig duren. 
 

Bridge: 
5 Wij treuren om de pijn die jij moet lijden 
en bidden dat de Heer je zal bevrijden. 
Shalom is er voor hen 
die bidden om vrede voor Jeruzalem 
en rust binnen haar muren. 
Shalom, Jeruzalem, 
mag zijn vrede eeuwig duren. 
 

6 Wij bidden je vrede toe, Jeruzalem 
en rust binnen je muren. 
Shalom, Jeruzalem, 
mag zijn vrede, 
zijn vrede eeuwig duren! 
 

Dankgebed en voorbede 
 
Zingen: lied   865: 1, 2, 3 (NLB) 

 
1   Komt nu met zang van zoete tonen 

 
en u met snarenspel verblijdt! 

 
Zingt op en wilt alom betonen, 

 
dat gij van harte vrolijk zijt. 

 
Juicht God ter eer, 

 
zijn lof vermeer', 

 
die zulken groten werk 

 
gedaan heeft voor zijn kerk! 

 

   
 
In Israël was dat een wijze, 

 
valt met hen ook de Heer te 
voet: 

 
dat elk nu toch God roem' en 
prijze, 

 
die ons zoveel weldaden doet. 

 
Roept overal 

 
met groot geschal: 

 
Lof, prijs en dank alleen 

 
zij God en anders geen! 

 

 
3   De Heer heeft eertijds zijnen volke 

 
geholpen uit veel angst en pijn. 

 
Hij geeft ja wel een duist're wolke, 

 
maar weer daarna schoon 
zonneschijn. 

 
Lof zij die Heer, 

 
die ons ook weer 

 
geeft, na veel smart en druk, 

 
veel zegen en geluk. 
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