


 

Hartelijk welkom in de Bethaniëkerk!  

 

Vanavond hopen we stil te staan bij Israël en het werk 

dat familie Dekker in Nazareth mag doen.  

 

Het koor ‘Eben-Haëzer’ van de Gereformeerde 

Gemeente Den Haag-Scheveningen hoopt muzikale 

medewerking te verlenen. Het koor staat onder leiding van Rien van der Werff. 

De begeleiding op het orgel en de piano wordt verzorgd door Zier Verheij.  

 

In de hal van de kerk is een verkooptafel met Israëlproducten. Van harte 

aanbevolen!  

 

Wij wensen u een mooie avond toe! 



Koorzang: introductie thema ‘Hoor Israël’ (J. Bredewout) 

Hoor Israël, de Heer’ Uw God, de Heer’ is één.  

Die uit Egypte u bevrijdt, naar ’t land van de belofte leidt.  

Tien woorden heeft Hij u gegeven, daarmee mag u in vrijheid leven.  

Hoor Israël, de Heer’ Uw God, de Heer’ is één!  

 

Opening door D.J. Doorn 

 

Samenzang: Psalm 103:4 

Hij heeft voorheen aan Mozes Zijne wegen, 

Aan Isrels zaad, tot hun behoud genegen, 

Zijn daân getoond, en trouw'lijk hen geleid. 

Barmhartig is de HEER’ en zeer genadig; 

Schoon zwaar getergd, lankmoedig en weldadig; 

De HEER’ is groot van goedertierenheid. 

 

✡ In dit deel van het programma zingen we over de Bijbelse opdracht om 

God te prijzen met muziek. Tevens zingen we enkele Hebreeuwse 

teksten waarin God geëerd wordt.  

 

Koorzang: Kinderen van Israël/Psalm 149 (onbekend/Z.C. Verheij) 

Sta op, o kind’ren van Israël, kom en prijst nu je Maker.  

Dans, zing en verheug j’ in Hem, o Israël!  

 

Looft, looft den HEER’, dien, onbedwongen, 

Een nieuw gezang zij toegezongen, 

In 't midden Zijner gunstelingen, 

Die Hem ter ere zingen. 

Dat Israël, met blijden klank, 

Zijn milden Schepper loov' en dank'; 

Dat Sions kroost, met lofgejuich, 

Zich voor zijn Koning buig'.  



Zo zal de heerlijkheid der vromen 

Op 't luisterrijkst te voorschijn komen; 

Zo schenkt Gods goedheid hun begeren; 

Lof zij den HEER’ der heren!  

 

Koorzang: Jismechoe ha sjamajiem (bew. W. Lindhout) 

Vertaling: ‘Dat de hemelen zich verblijden, en de aarde zich verheuge, dat de zee 

bruise met haar volheid.’ (Psalm 96:11)  

 

Koorzang: Chasdei Adonai (arr. B. Noteboom) 

Vertaling: ‘Het zijn de goedertierenheden des HEEREN, dat wij niet vernield zijn, 

dat Zijn barmhartigheden geen einde hebben; Zij zijn allen morgen nieuw, Uw 

trouw is groot.’ (Klaagliederen van Jeremia 3: 22,23)  

 

Koor- en samenzang: Hodu l’ Adonai/Psalm 136 (arr. B. Noteboom/onbekend)  

 

refrein (het koor zingt psalm 136 in het Hebreeuws)  

 

samenzang dames 

Looft den HEER’, want Hij is goed; 

Looft Hem met een blij gemoed; 

Want Zijn gunst, alom verspreid, 

Zal bestaan in eeuwigheid.  

 

refrein 

 

samenzang heren 

Looft der heren Opperheer; 

Buigt u need'rig voor Hem neer; 

Want Zijn gunst, alom verspreid, 

Zal bestaan in eeuwigheid.  

 

refrein 



samenzang allen 

Geeft den God des hemels eer; 

Lof zij aller scheps'len HEER’; 

Want Zijn gunst, alom verspreid, 

Zal bestaan in eeuwigheid.  

 

Interview familie Dekker door C.J.R. van Binsbergen 

 

Gezamenlijk aanleren Hebreeuws lied 

 
 

✡ We hebben gehoord hoe Gods Woord ook in Nazareth mensenharten 

bereikt. Het Woord komt overal en het geeft kracht, ook in moeilijke 

tijden. God heeft het laatste woord! Daarover gaat het lied dat we nu 

gaan zingen.  

 



Koorzang: Het Woord (J. Bredewout) 

Door het heden, uit verleden, gaat het Woord de wereld door.  

En zovelen die hier leden, volgen immer in Zijn spoor.  

Al wie strijden, door de tijden, geeft het Woord een goede moed. 

En wie biddend Hem belijden, worden in Zijn trouw behoed.  

Ja, Hij komt. Hij, de Alfa en de Omega, Hij heeft het laatste woord!  

 

Door de eeuwen, in het heden, heeft de Heer’ het laatste woord.  

Zij die vragen en die klagen, hebben het reeds lang gehoord.  

In het donker van het lijden schijnt Zijn Woord ook in de nacht.  

Voor wie biddend Hem belijden, komt de Heer’ met overmacht.  

Ja, Hij komt. Hij, de Alfa en de Omega, Hij heeft het laatste woord!  

 

✡ De laatste liederen die we willen zingen, gaan over Jeruzalem. David 

wijst al vooruit naar de tempel, waarvan hij weet dat die in Jeruzalem 

gebouwd zal worden. In de stad is veel gebeurd, daar zingen we ook 

over. In de beide liederen wordt gebeden om vrede en rust in de stad.  

 

Koorzang: Psalm 122 (M. den Toom)  

Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt:  

‘Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan; Kom, ga en doe als wij!’ 

Jeruzalem dat ik bemin, wij treden uwe poorten in.  

Daar staan onze voeten. Jeruzalem is wel gebouwd.  

 

Dat vreed’ en aangename rust, en milde zegen u verblij’.  

Dat welvaart in uw vesting zij, in uw paleizen vreugd’ en lust.  

Om vriend en broed’ren spreek ik nu: ‘De vrede zij en blijv’ in u.  

Om ’s Heeren huis, in u gebouwd, zal ik het goede voor u zoeken.’  

 



Koorzang: Shalom Jisraël (W. Kok/M. Zonnenberg)  

Jeruzalem, de stad van Davids koningshuis.  

Jeruzalem, waar eens de tempel stond.  

Jeruzalem, de stad waar Jezus hing aan ’t kruis.  

Jeruzalem, Jeruzalem, uw vrede komt!  

 

O, stad van de vrede, sjalom Jisraël!  

Wij bidden om uw vrede: ‘Heere, wend het strijdtoneel!’  

Och, dat de vrede des Heeren, uw lot moge keren.  

De vrede van Christus zij uw eeuwig deel!  

 

Jeruzalem, de stad waar eens de Heilzon rees.  

Jeruzalem, waar leven dood verslond.  

Jeruzalem, de stad waar eens de Heer’ verrees.  

Jeruzalem, Jeruzalem, uw vrede komt!  

 

Jeruzalem, de stad bekend als pelgrimsoord.  

Jeruzalem, waar ’t pinksterfeest ontstond.  

Jeruzalem, de stad van het profetisch woord.  

Jeruzalem, Jeruzalem, uw vrede komt!  

 

Sluiting door J.C. van Moolenbroek 

 

Samenzang: Psalm 131:4 

Dat Isrel op den HEER’ vertrouw'; 

Zijn hoop op Gods ontferming bouw', 

En stil berust' in Zijn beleid, 

Van nu tot in all' eeuwigheid.  

 

Bij de uitgang is er een collecte. De opbrengst is bestemd voor het werk van 

familie Dekker in Nazareth.  



 


