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Israëlzondag 4 oktober 2020    https://youtu.be/FSOxkn7cCzM 

Thema: “Door Jezus heb ook ik deel aan Gods beloften aan Abraham” 
Voorganger:   ds. L. Krüger   Ouderling van Dienst: Larah ‘t Hart 
Organist:   Peter Maat   Diaken van dienst: Anna-Lee Sips 
Accordeon en zang: Ilse Roskam 
Viool en zang:  Moniek de Leeuw 

 
https://youtu.be/lK-aXgSMj90 
 
Solo - Ilse en Moniek 
 
Welkom, en mededelingen 
 
Collecten 
- Nes Ammim 
- Koningskerk 

 
Opwekking 262 (door Ilse en Moniek)  
 
Sta op, o kind'ren van Israël. 
Kom en prijs nu je Maker. 
Dans, zing en verheug j'in Hem. 
Zing en verheug j'in Hem. 
Zing en verheug j'in Hem, o Israël. 2x 
 
De Heer is mijn Licht, 
de Rots van mijn verlossing. 
Ik vrees geen kwaad, 
want Hij is bij mij.

Sta op, o kind'ren van Israël. 
Kom en prijs nu je Maker. 
Dans, zing en verheug j'in Hem. 
Zing en verheug j'in Hem. 
Zing en verheug j'in Hem, o Israël. 
 
Sta op, o kind'ren van Israël. 
Kom en prijs nu je Maker. 
Dans, zing en verheug j'in Hem. 
Zing en verheug j'in Hem. 
Zing en verheug j'in Hem, o Israël. 

 
Stil gebed en moment van rust 
 
Votum en groet 
 
Opwekking 367 (door Ilse en Moniek) 
 
Als God zijn stem doet  
horen in Israël 
dan zien wij al zijn luister en macht. 
Kom naar de heilige berg van God. 
Zing dit feestlied in de nacht.

refrein 
Hij's de Machtige van Israël. 
De Machtige van Israël. 
Zijn stem wordt gehoord 
in de sterkte van zijn woord. 
De Machtige van Israël.  
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Dan toont Hij zijn kracht 
en de blinden zullen zien. 
De doven verstaan zijn stem. 
De tong van de stomme 
zal zingen in de nacht. 
De lamme zal dansen voor Hem. 
 
refrein 
Hij's de Machtige van Israël. 
De Machtige van Israël. 
Zijn stem wordt gehoord 
in de sterkte van zijn woord. 
De Machtige van Israël.

De dorre woestijn zal gaan 
bloeien als een roos. 
De wildernis jubelt en lacht. 
Spreek tot het hart 
van wie moe is en bang: 
Wees sterk! De Heer vernieuwt uw kracht! 
 
refrein 
Hij's de Machtige van Israël. 
De Machtige van Israël. 
Zijn stem wordt gehoord 
in de sterkte van zijn woord. 
De Machtige van Israël. 

 
Solo Ilse en Moniek 
 
Kinderbijdrage  
 
Psalm 117 1-2a met de vertaling van Marcel en Lydia Zimmer: 
 
"Loof de Heer, iedereen, over heel de aarde. Altijd weer zal Hij ons met liefde overladen." 
 
https://youtu.be/5ug4PkbdXXE  - Kinderlied 
 
Gebed van verootmoediging, hoop en nabijheid 
 
Gezang 3 (door Ilse en Moniek) 
 
1 

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. 

2 

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. 

 
Schriftlezing: Genesis 17: 1-7 (NBV) 
 
1 Toen Abram negenennegentig jaar was, verscheen de HEER aan hem en zei: ‘Ik ben God, de 
Ontzagwekkende. Leef in verbondenheid met mij, leid een onberispelijk leven. 2 Ik wil met jou een 
verbond aangaan en ik zal je veel, heel veel nakomelingen geven.’ 3 Abram boog zich diep neer en God 
sprak: 4 ‘Ik doe jou deze belofte: je zult de stamvader worden van een menigte volken. 5 Je zult voortaan 
niet meer Abram heten maar Abraham, want ik maak je de vader van vele volken. 6 Ik zal je bijzonder 
vruchtbaar maken. Er zullen veel volken uit je voortkomen en onder je nazaten zullen koningen zijn. 7 
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Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle komende generaties, een eeuwigdurend 
verbond: ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen. 
 
Schriftlezing: Johannes 4: 19-26 (NBV) 
 
19 Daarop zei de vrouw: ‘Nu begrijp ik, Heer, dat u een profeet bent! 20 Onze voorouders vereerden 
God op deze berg, en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden.’ 
21 ‘Geloof me, ‘zei Jezus, ‘er komt een tijd dat jullie noch op deze berg, noch in Jeruzalem de Vader 
zullen aanbidden. 22 Jullie weten niet wat je vereert, maar wij weten dat wel; de redding komt immers 
van de Joden. 23 Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem 
aanbidt in Geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden, 24 want God is Geest, 
dus wie hem aanbidt, moet dat doen in Geest en in waarheid.’ 25 De vrouw zei: ‘Ik weet wel dat de 
messias zal komen’ (dat betekent ‘gezalfde’), ‘wanneer hij komt zal hij ons alles vertellen.’ 
26 Jezus zei tegen haar: ‘Dat ben ik, die met u spreekt 
 
Schriftlezing: Galaten 3: 9-14 (het Boek) 
 
9 Ieder die net als Abraham op God vertrouwt, zal net zo worden gezegend als hij. 10 Maar ieder die 
probeert het met God in orde te maken door de wet te houden, valt onder de vloek van God. Want er 
staat in de Boeken: "Wie niet precies doet wat er in de wet staat, is vervloekt." 11 Daaruit blijkt duidelijk 
dat niemand het ooit met God in orde kan maken door de wet te houden. In de Boeken staat immers 
ook: "Alleen door op Hem te vertrouwen, komt het tussen God en u in orde." 12 Bij het houden van de 
wet is het geen kwestie van geloven, maar van doen. "Wie de wet houdt, zal daardoor leven", staat er 
geschreven. 13 Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek die de wet over ons bracht, door voor ons 
die vloek op Zich te nemen. Er staat immers: "Wie aan een paal is opgehangen, is vervloekt." 14 Gods 
bedoeling is duidelijk. Nu kan Hij door Christus Jezus de andere volken de zegen geven, die Hij ook aan 
Abraham had beloofd; en nu kunnen wij de Heilige Geest ontvangen door in God te geloven. 
 
Verkondiging: “Door Jezus heb ook ik deel aan Gods beloften aan Abraham” 
  
Solo Ilse en Moniek  
 
Bevestiging Michel en Maartje Vitters in het ambt van ouderling en pastoraal medewerker  
 
Tekst: Galaten 5:25 “Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de 
richting volgen die de Geest ons wijst”.  
 
Getuigenis door Anri - Belijdenis Anri Beukes 
 
Tekst: Spreuken 3: 5 & 6 (NBV): 
5 Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. 
6 Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg. 
 
Gemeente gaat staan  
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Vraag aan gemeente 
 
Gemeente van Jezus Christus, wilt u Anri Beukes, die belijdenis van haar geloof heeft gedaan, 
ontvangen in uw midden en Michel en Maartje Vitters, die zijn bevestigd als ouderling en pastoraal 
medewerker, belooft u hen te respecteren en te steunen in hun ambt, en hen naar uw vermogen 
inspireren om te groeien in het geloof en wilt u hen helpen Christus na te volgen en om te bouwen 
aan Gods Koninkrijk hier op aarde? 
 
Wat is hierop uw antwoord? 
Gemeente: Ja, van harte! 
 
Michel, Maartje en Anri toezingen met: Opwekking 602 (door Ilse en Moniek) 
 
Vrede van God, de vrede van God, 
De vrede van God zij met jou. 
Vrede van hem, vrede van God, 
De vrede van God zij met jou. 
 
In Jezus' naam, in Jezus' naam, 
In Jezus' naam geef ik jou: 

Vrede van hem, vrede van God, 
De vrede van God zij met jou. 
 
Heilige geest, de heilige geest, 
De Heilige geest zij met jou. 
Vrede van hem, vrede van God, 
De vrede van God zij met jou. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Slotlied Evangelische liedbundel 413 (door Ilse en Moniek) 
 
Lichtstad met uw paarlen poorten 
Wond're stad zo hoog gebouwd 
Nimmer heeft men op deez' aarde 
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten 
Luist'ren naar zijn liefdestem 
Daar geen rouw meer en geen tranen 
In het nieuw Jeruzalem 
 
Heilig oord vol licht en glorie 
Waar de boom des levens bloeit 
En de stroom van levend water 
Door de gouden godsstad vloeit 

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten 
Luist'ren naar zijn liefdestem 
Daar geen rouw meer en geen tranen 
In het nieuw Jeruzalem 
 
Wat een vreugde zal dat wezen 
Straks vereend te zijn met Hem 
In die stad met paarlen poorten 
In het nieuw Jeruzalem  
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten 
Luist'ren naar zijn liefdestem 
Daar geen rouw meer en geen tranen 
In het nieuw Jeruzalem  

 
Wegzending en zegen  
 
En de gemeente antwoordt met: Amen! 
 
Solo Ilse en Moniek 
 
https://youtu.be/u-IC7tW71Xk  - Jeruzalem stad van goud – Christian Verwoerd 


