BLOK 1:

DV 5 maart 2021 online Israël-event

Spreekstem:
Een lied Hammaaloth, van David. Ten ware de HEERE, Die bij ons geweest
is, zegge nu Israël,
Onze hulp is in den Naam des HEEREN, Die hemel en aarde gemaakt heeft.
( n.a.v. ps 124)

•

Esa Einai | Psalm 121

Solo

Esa einai el he harim
Meayin me nayin, yavo ezri
Esa einai el he harim
Mea yin, mea yin , yavo ezri?
Ezri me im ha Shem Oseh
shama yim vaaretz
Ezri me im ha Shem
Oseh shamayim vaaretz

•

Ik hef mijn ogen op naar de bergen:
vanwaar zal komen mijn hulp?
Ik hef mijn ogen op naar de bergen:
vanwaar zal komen mijn hulp?
Mijn hulp is van de Heere
Die heeft gemaakt de hemel en de
aarde!

Het volk dat in duisternis wandelt | Jesaja 9: 1-5

Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot Licht zien.
Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot Licht zien.

Want een Kind is ons geboren
En een Zoon is ons gegeven
En de heerschappij rust op Zijn schouder
En men noemt Hem Wonderbare Raadsman,
Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst

•

Hatikvah | de Hoop

Solo

(Volkslied van Israël)

Kol'od balleivav penie mah,
Nefesh Yehudi Homiyah,
Ulefaatey mizrach kadmah,

Zolang in het hart, van binnen,
een Joodse ziel levendig is

‘Ayin letzion tzofijah;

en naar het oosten, vooruit,

‘Od lo avdah tikvate nu,

het oog naar Sion kijkt

Hatikvah bat sh’not alpayim,
Li h’yot ‘am chof shi

is onze hoop nog niet verloren.

beartzenu,

De hoop die al tweeduizend jaren leeft,

Eretz Tzion vi Yerushalayim.

een vrij volk te zijn in ons land,

Li h”yot ‘am chof shi
Beartzenu,

het land van Sion en Jeruzalem.

Eretz Tzion vi Yerushalayim.

• Ps.6:1 | Al waren uw zonden als scharlaken l Psalm 6:9
(n.a.v. Jesaja 1: 18)

Vergeef mij al mijn zonden,

Spreekstem:

Die Uwe hoogheid schonden;

Komt dan, en laat ons tezamen

Ik ben verzwakt, o HEER!

rechten, zegt de HEERE;

Genees mij, red mijn leven;
Gij ziet mijn beend'ren beven;
Zo slaat Uw hand mij neer.

Al waren uw zonden als scharlaken

De HEER' wild' op mijn kermen,

Wit als de sneeuw, zal Ik ze maken

Zich over mij ontfermen;

Al waren ze rood als karmozijn

Hij heeft mijn stem verhoord,

Ik maak ze als witte wol

De HEER zal, op mijn smeken,

Zo zuiver en rein

Geen hulp mij doen ontbreken;
Hij houdt getrouw Zijn woord!

•

Oseh Shalom :ֹש ֹה שָׁ לֹום בִּמְ רֹומָׁ יו
ֶֹ ע

Solo

(gebed om eeuwige vrede voor Israël)
(n.a.v.: num. 6: 22-27, ps. 128: 6, gal. 6: 16, ps.122, rom. 11: 26)

Oseh shalom bim’romav
Hu ya’ aseh shalom aleinu
V ‘al kol Yisrael
V ‘ ímru, imru amen
Ya’ aseh shalom , ya ‘aseh shalom
Shalom aleinu
V’al kol Yisrael

“HIJ die vrede sticht in de hemelse
gewesten, moge HIJ vrede brengen
over ons en over geheel Israël!
Zegt hierom Amen!”
Vrede over Israël!

BLOK 2 :

Spreekstem:

Hoor, Israël! de HEERE, onze God, is een enig HEERE!
Zo zult gij den HEERE, uw God, liefhebben, met uw ganse hart, en met uw ganse
ziel, en met al uw vermogen. En deze woorden, die ik u heden gebiede, zullen in uw
hart zijn. En gij zult ze uw kinderen inscherpen (Deut. 6: 4-9)

• Sh’ ma Yisrael

Solo

(n.a.v. Deut. 6: 4-9)

Sh’ma, Yisrael! Adonai Eloheinu,

Sh’ma, Yisrael! Adonai Eloheinu,

Adonai Echad! Adonai Echad!

Adonai Echad! =

Hoor, Israël! de HEERE onze God,

Hoor, Israël! de HEERE onze God,

is een Enig HEERE! Kabod El Shaddai!

is een Enig HEERE!

Zo zult gij de Heere uw God liefhebben,
met uw ganse hart, met uw ganse ziel
en met al uw kracht!
She-ma Yisrael! Deze woorden die IK u gebied,
zullen in uw hart zijn.
En gij zult ze uw kinderen inscherpen
en spreken dag en nacht. Een teken
op hand en voorhoofd. Schrijf ze op
de posten van uw huis.
Hoor, Israël! De HEERE onze God,is
een enig HEERE! Kabod El Shaddai,
Kabod El Shaddai!

Kabod El– Shaddai! =
De Eer/Heerlijkheid van God
Almachtig!

• Baruch Haba
(n.a.v. Matth. 21 :9,15,16 & Matth. 23 : 39)

Baruch Haba b’shem Adonai
Hall’ luyah
Baruch Haba b’shem Adonai
Gezegend is Hij die komt in de Naam
van de Heer’ Hall’ luyah
Hosanna! De Koning komt. Hosanna! Gaat uit Hem tegemoet.
Hosanna! De Koning komt. Hosanna! Gaat uit Hem tegemoet.
Hosanna! De Koning komt. Hosanna! Gaat uit Hem tegemoet.
Hall luyah , Hall’ luyah, Hall’ luyah

Spreekstem:
Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om ulieden deze dingen te getuigen in de
Gemeenten: Ik ben de Wortel en het geslacht Davids, de blinkende
Morgenster.
En de Geest en de Bruid zeggen: Kom! En die het hoort, zegge: Kom! En die
dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des levens om niet. Die deze
dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastiglijk . Amen . Ja, kom, Heere
Jezus! Amen. ( n.a.v. Openb. 22: 16, 17 en 20)

• En de Geest en de Bruid

Solo

En de Geest en de Bruid zeggen: Kom

Hij Die van deze dingen getuigt,

En die het hoort, zegt: Kom

Hij zegt : “Ja, Ik kom”

En wie dorst heeft, kome

Ik zal spoedig komen,

En wie wil, neemt het water des levens om niet.

Ja, Ik kom

Neemt het water des levens om niet.

Amen, ja Heere Jezus , kom!
Amen, ja Heere Jezus , kom!

•

Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen
Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen;
Men loov' Hem vroeg en spâ;
De wereld hoor', en volg' mijn zangen,
Met Amen, Amen na.

