
 1 van 5 

Hattem, Grote- of Andreaskerk 
4 oktober 1981 | Israelzondag 
Schriftlezingen, | Genesis 32: 22-52 
Tekst: Genesis 32: 25-26 
 
Orde van dienst: 
 
In deze dienst wordt de doop bediend. 
 
Orgelspel 
 
Stil gebed 
 
Votum & Groet: 
 
Zingen Psalm 130:  

3 Ik blijf den Heer' verwachten; 
Mijn ziel wacht ongestoord; 
Ik hoop, in al mijn klachten, 
Op Zijn onfeilbaar woord; 
Mijn ziel, vol angst en zorgen, 
Wacht sterker op den Heer', 
Dan wachters op den morgen; 
Den morgen, ach, wanneer? 
 
4 Hoopt op den Heer', gij vromen; 
Is Israel in nood, 
Er zal verlossing komen; 
Zijn goedheid is zeer groot. 
Hij maakt, op hun gebeden, 
Gans Israel eens vrij 
Van ongerechtigheden; 
Zo doe Hij ook aan mij. 

 
Doop-formulier wordt gelezen 
 
Vraag en antwoord aan en van de doopouders 
 
Zingen Psalm 87: 4 

4 God zal hen zelf bevestigen en schragen, 
En op Zijn rol, waar Hij de volken schrijft, 
Hen tellen, als in Isrel ingelijft, 
En doen den naam van Sions kindren dragen. 

 
Bediening van de Heilige Doop 
 
Zingen Psalm 134: 3 

3 Dat 's Heeren zegen op u daal'; 
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Zijn gunst uit Sion u bestraal'. 
Hij schiep 't heelal, Zijn Naam ter eer: 
Looft, looft dan aller heren Heer'! 

 
Gebed 
 
Zingen Gezang 131 

1 Wegen Gods, hoe duister zijt gij, 
maar w' omvleug'len ons het hoofd 
voor 't verblindend licht der toekomst, 
die 't verdrukte hart gelooft! 
Blijve 't middel ons verholen, 
God maakt ons zijn doel gewis 
door d' onfeilb're profetieën 
van zijn vast getuigenis. 
 
2 Aan de eindpaal van de tijden 
ziet ons oog de geest van 't kwaad. 
moe geworsteld en ontwapend, 
tot geen afval meer in staat. 
Als de Here God in allen, 
en in allen alles is, 
zal het licht zijn, eeuwig licht zijn, 
licht uit licht en duisternis. 

 
Schriftlezing 
 
1e lezing: Genesis 32: 22-32 

22 En hij stond op in dienzelfden nacht, en hij nam zijn twee vrouwen, en zijn twee 
dienstmaagden, en zijn elf kinderen, en hij toog over het veer van de Jabbok. 
23 En hij nam ze, en deed hen over die beek trekken; en hij deed overtrekken hetgeen hij 
had. 
24 Doch Jakob bleef alleen over; en een man worstelde met hem, totdat de dageraad 
opging. 
25 En toen Hij zag, dat Hij hem niet overmocht, roerde Hij het gewricht zijner heup aan, 
zodat het gewricht van Jakobs heup verwrongen werd, als Hij met hem worstelde. 
26 En Hij zeide: Laat Mij gaan, want de dageraad is opgegaan. Maar hij zeide: Ik zal U niet 
laten gaan, tenzij dat Gij mij zegent. 
27 En Hij zeide tot hem: Hoe is uw naam? En hij zeide: Jakob. 
28 Toen zeide Hij: Uw naam zal voortaan niet Jakob heten, maar Israël; want gij hebt u 
vorstelijk gedragen met God en met de mensen, en hebt overmocht. 
29 En Jakob vraagde, en zeide: Geef toch Uw naam te kennen. En Hij zeide: Waarom is het, 
dat gij naar Mijn naam vraagt? En Hij zegende hem aldaar. 
30 En Jakob noemde den naam dier plaats Pniël: Want, zeide hij ik heb (een FG) God gezien 
van aangezicht tot aangezicht, en mijn ziel is gered geweest. 
31 En de zon rees hem op, als hij door Pniël gegaan was; en hij was hinkende aan zijn heup. 
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32 Daarom eten de kinderen Israëls de verrukte zenuw niet, die op het gewricht der heup is, 
tot op dezen dag, omdat Hij het gewricht van Jakobs heup aangeroerd had, aan de verrukte 
zenuw. 

 
Zingen Psalm 25: 7 

7 Gods verborgen omgang vinden 
Zielen, waar Zijn vrees in woont. 
't Heilgeheim wordt aan Zijn vrinden, 
Naar Zijn vreeverbond, getoond. 
d' Ogen houdt mijn stil gemoed 
Opwaarts, om op God te letten: 
Hij, die trouw is, zal mijn voet, 
Voeren uit der bozen netten. 

 
Prediking 
 
Dankgebed in het onze Vader 
 
Zingen Psalm 98: 2 

2 Hij heeft gedacht aan Zijn genade, 
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt. 
Dit slaan al 's aardrijks einden gade, 
Nu onze God Zijn heil om schenkt. 
Juich dan den Heer' met blijde galmen, 
Gij ganse wereld, juich van vreugd. 
Zing vrolijk in verheven psalmen 
Het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt. 

 
Zegen 
 
Orgelspel 
 
U hoort aansluitende liederen die in het horend hart zijn opgekomen. 
 
Psalm 72: 6, 7 en 11 

6 Ja, elk der vorsten zal zich buigen 
En vallen voor Hem neer; 
Al 't heidendom Zijn lof getuigen, 
Dienstvaardig tot Zijn eer. 
't Behoeftig volk, in hunne noden 
In hun ellend' en pijn, 
Gans hulpeloos tot Hem gevloden, 
Zal Hij ten redder zijn. 
 
7 Nooddruftigen zal Hij verschonen; 
Aan armen, uit gena 
Zijn hulpe ter verlossing tonen; 
Hij slaat hun zielen ga. 
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Als hen geweld en list bestrijden, 
Al gaat het nog zo hoog; 
Hun bloed, hun tranen en hun lijden 
Zijn dierbaar in Zijn oog. 
 
11 Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen; 
Men loov' Hem vroeg en spa; 
De wereld hoor', en volg' mijn zangen, 
Met amen, amen na. 

 
Psalm 98: 1, 7 en 8 

1 'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheen; 
Uw waarheid t' allen tijd, vermelden door mijn reen. 
Ik weet, hoe 't vast gebouw van Uwe gunstbewijzen 
Naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen; 
Zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken, 
Zo min zal Uwe trouw ooit wanklen of bezwijken. 
 
7 Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort! 
Zij wandlen, Heer', in 't licht van 't Goddlijk Aanschijn voort; 
Zij zullen in Uw Naam zich al den dag verblijden; 
Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht schraagt hen in 't lijden, 
Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, 
Maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen. 
 
8 Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht; 
Uw vrije gunst alleen wordt d' ere toegebracht; 
Wij steken 't hoofd omhoog en zullen d' eerkroon dragen 
Door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen, 
Want God is ons ten schild in 't strijdperk van dit leven, 
En onze Koning is van Isrels God gegeven. 

 
En 
 
 
Vier coupletten van: Eens was ik een vreemd’ling voor God en mijn hart. 
Ik vond daarvan tekst op het internet. 
Zie volgende pagina. 
Gezongen wordt vers 1, 3, 5 en 6 
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 1 

 R.M. Mc Cheyne 
 

Eens was ik een vreemd’ling voor God en mijn hart. 
Ik kende geen schuld en ‘k gevoelde geen smart. 
Ik vroeg niet: “Mijn ziele, doorziet gij uw lot? 
Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God?” 

Al sprak daar een stem uit de heilige blaân 
van ‘t Lam, met de zonden der wereld belaân, 
ik zocht bij de kruispaal geen veilige wijk, 
‘k stond blind en van verre, in mij zelven zo rijk. 

Ik deed als Jeruzalems dochters weleer, 
ik weend’ om de pijn van mijn lijdende Heer, 
maar dacht er niet aan, dat ik zelf door mijn schuld 
Zijn kroon had gevlochten, Zijn beker gevuld. 

Maar toen mij God Geest aan mij zelf had ontdekt, 
toen werd in mijn ziele de vreze gewekt. 
Toen voeld’ ik wat eisen Gods heiligheid deed. 
Daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. 

Toen vlucht’ ik tot Jezus. Hij heeft mij gered! 
Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet! 
Mijn heil en mijn vreugd’ en mijn leven werd Hij. 
Ik boog m’, en geloofd’, en mijn God sprak mij vrij! 

Nu ken ik die waarheid, zo diep als gewis, 
dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. 
Nu tart ik de dood, nu verwin ik het graf. 
Nu neemt mij geen satan de zegekroon af. 

Nu reis ik getroost onder ‘t heiligend kruis 
naar ‘t erfgoed hierboven, naar ‘t Vaderlijk huis. 
Mijn Jezus geleidt mij door d’ aardse woestijn. 
“Gestorven voor mij!” zal mijn zwanenzang zijn. 


