
Liturgie 
Zondagavond 14 oktober 2018 

Een goed gesprek / Israël 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorganger : ds. H.M. Habekotté 

Organist : Arie van der Eijk 

 



Orgelspel 

 

Psalm 89, 1.7 

Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied 

des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied. 

Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten 

hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten. 

Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven, 

een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve. 

 

Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt, 

dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt. 

Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden. 

Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden, 

zij gaan in vrede voort, zij wandelen voor uw ogen, 

want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen. 

 

Stilte / Votum en Groet 

 

Ik danste die morgen toen de schepping begon, 

ik danste de dans van de sterren, maan en zon, 

de golvende velden en de deinende zee 

en alles wat ademt dat danste mee 

 

refrein 

Dans, dans, en doe maar mee met mij.  

Ik ben de Heer van de dans, zegt Hij. 

Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij 

want ik ben de Heer van de dans, zegt Hij.  

 

 



De dans werd vergeten en het ritme verstoord; 

het lied van de schepping werd zelden nog gehoord. 

Ik kwam hier op aarde om een gloednieuw begin, 

in Betlehem zette de dans weer in.  refrein 

 

Ik danste voor blinden die mij riepen om licht. 

Ik gaf aan verschopten een stem, een nieuw gezicht. 

Ik danste voor kinderen, de koning te rijk. 

Ik danste het lied van gerechtigheid. refrein 

 

Tekst: Genesis 12, 1-3 

 

Liedboek 803, 1.2.3 

Uit Oer is hij getogen, 

aartsvader Abraham, 

om voortaan te geloven 

in 't land van Kanaän, 

om voortaan als een blinde 

te zien een donker licht, 

om voortaan helderziende 

te zijn op God gericht. 

 

Uit Oer is hij getogen 

ten antwoord op een stem, 

die riep hem uit den hoge 

op naar Jeruzalem. 

En allen die geloven 

zijn Abrahams geslacht, 

geboren uit den hoge, 

getogen uit de nacht. 

 



Uit Abraham geboren 

die zo gezworven heeft 

is, wie om God te horen 

gestorven is en leeft: 

het volk van de profeten, 

de stam van het verbond, 

het volk dat hier beneden 

de stem van God verstond. 

 

Gebed 

 

Hemelhoog 546 

 
 

Schriftlezing: Genesis 32, 23-33 

 

Hemelhoog 272 

Sjaloom chaverim, sjaloom chaverim,  

Sjaloom, sjaloom 

Lehitraoth, Lehitraoth 

Sjaloom, sjaloom 

Schriftlezing: Romeinen 11, 1-6 + 33-36 

 

Liedboek 868, 1.2.5 

Lof zij de Heer, de almachtige  

Koning der ere. 



Laat ons naar hartenlust zingen en blij musiceren. 

Kom allen saam, 

psalmzing de heilige naam, 

loof al wat ademt de Here. 

 

Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn  

liefde uw leven; 

heeft u in 't licht als op adelaarsvleuglen geheven. 

Hij die u leidt, 

zodat uw hart zich verblijdt, 

Hij heeft zijn woord u gegeven. 

 

Lof zij de Heer met de heerlijkste  

naam van zijn namen, 

christenen loof Hem met Abrahams kinderen samen. 

Hart wees gerust, 

Hij is uw licht en uw lust. 

Alles wat ademt zegt: Amen. 

 

Verkondiging 

 

Hemelhoog 271 

Jeruzalem, de stad van trouw. 

Jeruzalem, de heilige stad. 

Jeruzalem, gezegend ben je, 

God heeft jou zo liefgehad. 

Refrein: 

Wij bidden je vrede toe, Jeruzalem, 

en rust binnen je muren. 

Shalom, Jeruzalem, 

mag zijn vrede eeuwig duren. 



Jeruzalem, geliefde stad. 

Jeruzalem, de stad van de Heer. 

Jeruzalem, gezegend ben je, 

God brengt in jouw lot een keer. Refrein: 

 

Bridge: 

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. Refrein: 

 

Inleiding op het gebed 

 

Liedboek 568a 

 
 

Gebeden en collecte 

 

Slotlied Liedboek 150a 

Geprezen zij God! Gij engelenkoor 

dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord! 

Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep, 

die allen daarboven tot dankzegging riep. 



 

Geprezen zij God! Gij allen op aard, 

aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt. 

Loof Hem die uw Heer is met juichende stem. 

Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem! 

 

Geprezen zij God! Laat alles wat leeft 

nu zingen voor Hem die alles ons geeft. 

Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet 

de glorie doen klinken van Hem die ons redt. 

 

Geprezen zij God! Ons lied is gewijd 

aan Hem die altijd ons helpt en geleidt. 

Om zijn goede schepping, om hemels genot, 

zijn gunst en vergeving: geprezen zij God! 

 

Zegen 


