
 Shabbat 30 januari 2021  
 
 

Shabbatdienst: Shevat 17 Parasha: Beshalach   (bij (in) het zenden) 

Spreker: Gerard Janssen 

Dienstleider: Henk Rijstenberg Zangdienst: Dicky 

 
 

♫ Dicky Medley: Shabbat shalom  -  Am Jisra'eel chai –  Shaloe shalom 
– Hevenoe shalom aleichem 

P 

 Jan Willem Blaast de sjofar en proclameert P 

 Corine Aansteken Kaarsen  P 

 Henk Welkom en gebed P 
 

 

 
 

 Lofprijzing  
♫ Dicky Opw 62  Gods lof wil 'k zingen P 

♫ Dicky HD 10  Gal enai / open mijn ogen P 

♫ Dicky Opw 640 Mijn hulp is van U Heer P 
 

 

 Henk Sjema (staande) P 
 

   

♫ Dicky Kinderlied Kinderlied 170  - U bent die U bent P 

 Henk Kinderzegen P 
 

   

 Aanbidding 
♫ Dicky Opw 542 God van trouw P 

♫ Dicky HD 99 Ke’ajal ta’arog lemajiem / Als een hert dat … P 

♫ Dicky Opw 510 Dit is mijn verlangen P 
 

   

   Opening van het woord van God 

 

Jan Willem Exodus 13:17-22  en  15:1-6 
Richteren 5:1-5 
Psalm 90 
Openbaring 15 

P 

 
   

 Verkondiging van het woord van God 
 Henk Gebed om zegen voor Gerard  

 Gerard Verkondiging P 
 

   

 Afronding van de dienst  

 Henk Dankwoord en voorbede             

 Henk Mededelingen  
 

   

♫ Dicky Lied Over all these P 

 Gerard Aronitische zegening            P 
 

   

 
  



Mededelingen Sjabbat 30 januari 2021:       
 

Volgende Live streaming: Shabbat 6 februari: Aanvang 10.30 uur.   
Locatie: Ontmoetingshuis. 
Spreker: Evert van Balen 
 

Gebed vóór de dienst: het is fijn als u zelf thuis de dienst in gebed opdraagt.  
 
Hou de website en uw e-mail in de gaten. De maatregelen van de regering zijn aan 
verandering onderhevig. Bid dat we weer kunnen samenkomen. 
 
Wij als gemeente hebben behoefte aan mensen die mee willen werken, ook in de huidige 
situatie met live streaming. Vraag de Heer of Hij wil dat u aanbiedt om te helpen met wat 
Hij op uw hart legt. 
 
LIEDEREN: 
 
Shabbat shalom 
Shabbat shalom,  
shabbat shalom,  
Shabbat, shabbat,                 2x 
Shabbat shalom. 
 
Shabbat, shabbat,  
Shabbat shabbat shalom           2x 
 
Shabbat shalom,  
shabbat shalom, 
Shabbat, shabbat,  
Shabbat shalom. 
 
Am Jisra' el chai 
Am Jisr'el, am Jisr'el  
Am Jisra'el chai. 
Am Jisr'el, am Jisr'el              2x 
Am Jisra'el chai. 
 
Od Avinoe chai,  
od Avinoe chai 
Od Avinoe, od Avinoe            2x 
Od Avinoe chai 
 
 
 
 



HD 36 HEEVENOE SHALOM ALEECHEM-1 (1) 
(wij hebben jullie de vrede gebracht) 
Heeveenoe sha-lom alleechem 2x 
Heeveenoe sha-a-lom alleechem. 
Heeveenoe shalom, shalom, 
Shalom alleechem. 
 
Shaloe shalom Jerushalaim 
Sha’alu Shalom Jeroehalaiem (4x) 
Sha’alu shalom (3x) 
Sha’alu shalom Jeroeshalaiem 
 
Pray for the peace of Jerusalem (3x) 
Jerusalem shall live in peace 
Sha’alu shalom (3x) 
Sha’alu shalom Yerushalaiem (2x) 
 
Sjabat sjalom (2x) 
Sjabbat, sjabbat, sjabbat, 
Sjabbat sjalom (2x) 
 
Gods lof wil 'k zingen 
Gods lof wil ’k zingen met die woorden 
die mij spreken van zijn kracht, 
van overwinning en verlossing, 
van zijn liefde en zijn macht. 
Ja, ’k wil Hem prijzen voor het wonder 
dat Hij voor ons heeft gedaan. 
Hem zij de glorie en aanbidding. 
’k Ga op zijn beloften staan. 
 

Gal enai / Open mijn ogen 
 
Gal enai wè'abieta 
Open mijn ogen, dat ik zie 
 
niflaot miToratècha. (2x) 
al de wond'ren van Uw Tora. (2x) 
 
Gal enai, gal enai, 
Open mijn ogen, open mijn ogen. 
 



gal enai, wè'abieta.  (2x) 
Open mijn ogen, dat ik zie.   (2x) 
 
niflaot miToratècha. 
al de wonderen van Uw Tora. 
 
Open mijn ogen, dat ik zie 
al de wond'ren van Uw Tora. (2x) 
 
Open mijn ogen, open mijn ogen. 
Open mijn ogen, dat ik zie.   (2x) 
al de wonderen van Uw Tora. 

Mijn hulp is van U, Heer 
Ik hef mijn ogen op naar de bergen, 
waar komt mijn hulp vandaan? 
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer, 
die mij bij zal staan. 
 
Refrein: 
Mijn hulp is van U, Heer, 
die alles heeft gemaakt. 
U zult voorkomen dat ik wankel of val. 
U bent mijn beschermer 
die over mij waakt, 
die niet sluimeren of slapen zal. 
Wat kan mij gebeuren 
door zon of door maan? 
U bent mijn schaduw, 
U bent er altijd. 
Bewaart heel mijn leven, 
mijn komen en gaan, 
U beschermt mij tot in eeuwigheid. 
Mijn hulp is van U, Heer! 
 
Ik hef mijn ogen op naar de bergen, 
waar komt mijn hulp vandaan? 
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer, 
die mij bij zal staan. 
 
(Refrein 2x) 
 
Mijn hulp is van U, Heer. 
O, van U. 
 



Kinderlied: U bent die U bent 
Refrein: 
U bent machtig, U bent groot, 
U bent zo geweldig sterk. 
Machtiger dan een koning 
of een president. 
U bent machtig, U bent groot, 
U bent zo geweldig sterk. 
U bent de allerbeste, 
U bent die U bent. 
 
U bent de God 
van hemel en aarde, 
de God van het heelal. 
De God die alles weet en ziet, 
ja, U bent overal. 
U bent mijn Vader in de hemel, 
ver weg en toch dichtbij, 
want door uw Heilige Geest 
woont U in mij. 
 
Refrein) 
 
U bent de God 
van trouw en van liefde, 
de God die eeuwig leeft. 
De God die zelfs zijn eigen Zoon 
voor ons gegeven heeft. 
Dit goede nieuws wil ik vertellen, 
ver weg en ook dichtbij. 
En ook al valt dit soms niet mee, 
U bent bij mij! 
 
Refrein: 
U bent machtig, U bent groot, 
U bent zo geweldig sterk. 
Machtiger dan een koning 
of een president. 
U bent machtig, U bent groot, 
U bent zo geweldig sterk. 
U bent de allerbeste, 
U bent de allerbeste, 
U bent de allerbeste, 
U bent die U bent. 
 



God van trouw 
God van trouw, U verandert nooit, 
Eeuwige, U mijn vredevorst. 
Aller Heer, ik vertrouw op U. 
 
Heer, ik roep tot U, 
opnieuw en opnieuw. 
Heer, ik roep tot U, 
opnieuw en opnieuw. 
 
Refrein: 
U bent mijn rots wanneer ik wankel, 
U richt mij op wanneer ik val. 
Dwars door de storm bent U Heer, 
het anker; ik stel mijn hoop alleen op U. 
 
God van trouw, U verandert nooit, 
Eeuwige, U mijn vredevorst. 
Aller Heer, ik vertrouw op U. 
 
Heer, ik roep tot U, 
opnieuw en opnieuw. 
Heer, ik roep tot U, 
opnieuw en opnieuw. 
 
(Refrein 2x) 
 

Ke'ajal ta'arog lemajiem / Als een hert dat verlangt naar water 
 
Ke'ajal ta'arog lemajiem 
Als een hert dat verlangt naar water, 
 
ken nafsjie ta'arog lecha. 
zo verlangt mijn ziel naar U. 
 
Rak lecha tsamee libie oeretsonie 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
 
lehalel otcha. 
mijn aanbidding is voor U. 
 
Rak atta, goalie tsoerie 
U alleen bent mijn kracht, mijn schild. 
 



lecha lewadecha tekawe roechie. 
Aan U alleen geef ik mij geheel. 
 
Rak lecha tsamee libie oeretsonie 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
 
lehalel otcha. 
mijn aanbidding is voor U. 
 

Dit is mijn verlangen (Ik geef U mijn hart) 
Dit is mijn verlangen: 
U prijzen, Heer; 
met mijn hele hart aanbid ik U. 
Al wat binnen in mij is 
verlangt naar U; 
alles wat ik vinden wil is in U. 
 
Refrein: 
Heer, ik geef U mijn hart, 
ik geef U mijn ziel; 
ik leef alleen voor U. 
Leid de weg die ik ga 
elk moment dat ik besta; 
Heer, doe uw wil in mij. 
 
Dit is mijn verlangen: 
U prijzen, Heer; 
met mijn hele hart aanbid ik U. 
Al wat binnen in mij is 
verlangt naar U; 
alles wat ik vinden wil is in U. 
 
(Refrein 2x) 
 
 
Over all these 
Abba bless your chosen people 
Bless the old ones who survived 
Bless the children, bless the soldiers 
Please protect their lives. 
Bless the rain to give them water 
Bless the land you gave tot them, 
Bless the desert and the vineyard in the mountain land 
 



Refrein: 
Over all these, over all these 
grant a blessing Adonai, 
Over milk and over honey  
give in every need supply. 
Please don’t uproot what is planted 
take their safety in your hand 
bless your heartland with great harvest, 
bless your own so lovely land 
 
Grant a blessing on the leaders, 
give them wisdom from above 
Bless the widow and her children, 
comfort them in love. 
Shield the houses from the rockets, 
shield the people on the street. 
Give them mercy to keep standing  
in bitter and sweet 
 
Refrein: 
 
Call them home to make Aliyah, 
To your fruitful promised land, 
Lead them home from any exile, 
On your own command. 
Shield the borders 
shield Your City   
Your belov’d Jerusalem. 
May it come to Your own purpose 
When Messias comes. 
 
Refrein. 
 


