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1. Welkom en opening door ds. A. Schot
 Lezen: Éfeze 2 : 11 - 22

11 Daarom, gedenkt dat gij, die eertijds heidenen waart in het vlees, en die voor-
huid genaamd werdt van degenen die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die 
met handen geschiedt;
12 Dat gij in dien tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Is-
raëls, en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, en 
zonder God in de wereld.
13 Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door 
het bloed van Christus.
 14 Want Hij is onze Vrede, Die deze beiden één gemaakt heeft, en den middel-
muur des afscheidsels gebroken hebbende,
15 Heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees tenietgemaakt, namelijk de wet der ge-
boden in inzettingen bestaande; opdat Hij die twee in Zichzelven tot één nieuwen  
 mens zou scheppen, vrede makende,
16 En opdat Hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen door het  kruis, 
de vijandschap aan hetzelve gedood hebbende.
17 En komende, heeft Hij door het Evangelie vrede verkondigd u die verre waart 
en dien die nabij waren.
18 Want door Hem hebben wij beiden den toegang door één Geest tot den Vader.
19 Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der
heiligen en huisgenoten Gods,
20 Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus 
is de uiterste Hoeksteen;
21 Op Welken het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot 
een heiligen tempel in den Heere;
22 Op Welken ook gij medegebouwd wordt tot een woonstede Gods in den Geest.

 
 Zingen: Psalm 118 vers 13

Gezegend zij de grote koning,
Die tot ons komt in ’s HEEREN Naam!
Wij zeeg’nen u uit ’s HEEREN woning;
Wij zegenen u altezaam.
De HEER’ is God, door Wien w’ aanschouwen
Het vrolijk licht, na bang gevaar;
Bindt d’ offerdieren dan met touwen
Tot aan de hoornen van ’t altaar.

P R O G R A M M A



2. Bijdrage van ds. M.L. Dekker 

3. Videoboodschap van  ds. A. Margulis

4. Muziekgroepje en collecte
 Psalm 80 - ‘Gebed om herstel van Israël’

 Neem, Isrels Herder, neem ter oren;
 Die Jozefs kroost, door U verkoren,
 Als schapen gunstig hebt geleid;
 Die enen troon van heiligheid
 U tussen cherubs hebt gesticht;
 Verschijn weer blinkend met Uw licht.  

 Afgewisseld met ‘Daar in de heuvels van Judea..’
 en tenslotte de regels:

 Zie uit den hogen hemel neer;
 Herstel Uw wijnstok als weleer,
 Den stam ter liefd' Uws Zoons geplant,
 Dien Gij gesterkt hebt door Uw hand.  

5. Verhaal voor de kinderen door mevr. B.A. van Dalfsen-Schot

6. Videoboodschap van ds. I.L. Zöld

7. Presentatie jubileumboek 25 jaar Deputaatschap voor Israël  
 ‘Doe wel bij Sion’

8. Muziekgroepje

 Hoor Israël, de HEERE is een enig HEER’.
 Hoor Israël, uw Schepper is uw HEER’.  
 Hoor Israël, de HEERE is een enig HEER’.
 want Hij is God, want Hij is God en niemand meer. 
 Er zal een fontein geopend zijn
 voor ‘t huis van David en voor Jeruzalem.
 Want Hij is wonderlijk van raad en groot is Hij van daad. 
 Zo zingt dan Zijn lof tot aan het eind’ der aard’.
 Want Hij is wonderlijk van raad en groot is Hij van daad. 
 Zo zingt dan Zijn lof; Hij is ons loflied waard! 
 Bronnen: *Shema - Deut. 6 : 4,
 Jes. 45 : 8, 6, 22; Zach. 13 :1, Jes. 28 : 29,  

 Psalm 100: 4
 Want goedertieren is de HEER’;
 Zijn goedheid eindigt nimmermeer.
 Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht,
 Tot in het laatste nageslacht.

doneer

jubileumboek



 Hodu l’Adonai kitov, kileolam chasdo. 
 Looft met hart en stem,
 looft de kracht van Hem,
 looft de HEER’ en vertrouw op Hem!
 Bron: Psalm 136

9. Uitslag kleurwedstrijd

10. Sluiting door: ds. A.P. Baaijens
 Zingen: Psalm 145 vers 4
 Al wat Gij wrocht, zal juichen tot Uw eer;
 Uw gunstvolk zal verblijd U zeeg’nen, HEER’,
 En roemen van Uw koninkrijk, Uw macht,
 Uw heerlijkheid en Goddelijke kracht;
 Om, waar zich ’t hart ooit voelt in leerzucht blaken,
 Uw heerlijkheid, Uw macht bekend te maken,
 En d’ eer Uws rijks, zo groot, zo hoogverheven,
 Voor aller oor, den hoogsten roem te geven.

11. Muziekgroepje

 Spreek naar het hart van Jeruzalem, 
 en roept haar toe, dat haar strijd is vervuld. 
 Hef uw stem op met macht, hef ze op en vrees niet!
 Zeg de steden van Juda: Zie hier is uw God! 
 Bron: Jesaja 40 : 2, 9

 Gezegend zij de grote Koning,
 Die tot ons komt in 's HEEREN naam!
 Wij zeeg'nen u uit 's HEEREN woning;
 wij zegenen u al te zaâm.
 De HEER is God, door Wien w' aanschouwen;
 het vrolijk licht, na bang gevaar;
 Bindt d' offerdieren dan met touwen, 
 Tot aan de hoornen van 't altaar. 
 Bron: Psalm 118 : 13

 Als een lam werd Hij ter slachting geleid. 
 De straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem 
 en door Zijn striemen is ons genezing geworden.
 Bron: Jesaja 53 : 7b en 5b

 Lam van God, U bent waardig , alle eer en aanbidding, HEER’.
 Lam van God, U bent waardig, alle eer, dankzegging,
 tot in eeuwigheid. 
 Bron: o.a. Openb. 5 : 12


