Programma Israëlavond op
2 december 2016 in Meerkerk
Algehele leiding: ds. K. Hoefnagel
Organisten: Marco Tanis begeleiding samenzang en
Mariëtte de Haan begeleiding kinderkoor en jeugdkoor.
Kinderkoor Klein Vogelijn en Jeugdkoor Kol Sjofar; beiden onder leiding
van Heleen Aalvanger.
---------Aanvang 19.30 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk aan de
Tolstraat 47

1. Inleidend orgelspel met aansluitend
Samenzang Psalm 74 vers 2 en 12
Vers 2
Herdenk de trouw, aan ons voorheen betoond;
Denk aan Uw volk, door U van ouds verkregen;
Denk aan Uw erf, het voorwerp van Uw zegen;
Aan Sions berg waar G' eertijds hebt gewoond.
Vers 12
Gij, evenwel, Gij blijft dezelfd', o HEER;
Gij zijt van ouds mijn toeverlaat, mijn Koning,
Die uitkomst gaaft, en, uit Uw hemelwoning,
Voor ieders oog Uw haat'ren gingt te keer.

2.

Opening door ds. K. Hoefnagel
Schriftlezing
Gebed

3.

Psalm 122
Samenzang vers 1 en 2

Vers 1
Ik ben verblijd, wanneer men mij
Godvruchtig opwekt: "Zie, wij staan
Gereed, om naar Gods huis te gaan;
Kom, ga met ons en doe als wij."
Jeruzalem, dat ik bemin,
Wij treden uwe poorten in;
Daar staan, o Godsstad, onze voeten.
Jeruzalem is wèl gebouwd,
Wel saâmgevoegd: wie haar beschouwt,
Zal haar voor 's Bouwheers kunstwerk groeten.
Vers 2
De stammen, naar Gods naam genoemd,
Gaan derwaarts op; waar elk zich buigt
Naar d' ark, die van Gods gunst getuigt;
Waar elk Zijn naam belijdt en roemt;
Want d' achtb're zetel van 't gericht
Is daar voor Davids huis gesticht;
De rechterstoelen staan daar binnen.
Bidt, met een algemene stem,
Om vrede voor Jeruzalem.
Het ga hun wèl, die u beminnen.

4.

Kinderkoor Klein Vogelijn
* Als kaarsjes in de nacht
* Sjalom Chaverim

5.

Referaat ds. D. Zadok ; “Heeft Israël nog toekomst.” ?
Vertaling ds. K. Hoefnagel

6.

Samenzang Gebed voor Israël
(op de wijs van Vaste Rots van mijn behoud)
met collecte voor het werk van het Isaäc da

Sterke God, tot Wie ik zucht,
geef de tijden sneller vlucht,
dat Uw Israël herrijz'
en elk volk dit wonder prijz'.
Heerlijk zij in ieders oog
wat U tot haar heil bewoog.
God van heerlijkheid en kracht
Losser van ons voorgeslacht,
toon ook nu, dat U door strijd
Uw beminde volk bevrijdt.
Vel des vijands sterkten neer
en verwoest ze als weleer.

Costa Fonds in Israël

Heere, dat het jubeljaar
' t treurend Sion vreugde baar'.
Mag de zilveren trompet
spoedig aan de mond gezet
en 't gevangen volk bevrijd
van zijn juk en dienstbaarheid?
Sterke God, tot Wie ik zucht,
geef de tijden sneller vlucht,
dat Uw Israël weer zij,
eens opnieuw bemind en vrij,
zodat ieder volk erkent,
dat U Isrels Losser bent.
ds. R. M. M'Cheyne

7.

Jeugdkoor Kol Sjofar
* Hoe lief’lijk zijn Uw woningen
* In de poorten van Jeruzalem

8.

Kinderkoor en Jeugdkoor samen:
* Het blijvende licht (n.a.v. Jesaja 9 : 6 en 7)
* God is goed (naar Psalm 135 : 2)

9.

Psalm 108
Samenzang vers 1 en 7

Vers 1
Mijn hart, o Hemelmajesteit,
Is tot Uw dienst en lof bereid.
'k Zal zingen voor den Opperheer;
'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer.
Gij, zachte harp, gij schelle luit,
Waakt op; dat niets uw klanken stuit';
'k Zal in den dageraad ontwaken,
En met gezang mijn God genaken.

Vers 7
O God, die 's lands benauwdheid ziet,
Red toch Uw volk uit zijn verdriet;
Want 's mensen heil is ijdelheid;
Maar als Gods almacht ons geleidt,
Dan doen w' in Hem de kloekste daân,
Zodat wij duizenden verslaan;
Want allen, die ons wederstreven,
Zal Hij vertreden en doen sneven.

10.

Sluiting door ds.K. Hoefnagel

Dankgebed

Het Isaäc da Costa Fonds uit Woerden is een interkerkelijke stichting
die de Evangelieverkondiging in Israël ondersteunt middels verschillende goede
projecten.
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Ds. K. Hoefnagel (CGK, Meerkerk, voorzitter)
J.H. Mauritz (GG, Woerden, secretaris)
M. Timmerman (GG, Amersfoort, penningmeester)
Ds. A.A. Egas (CGK, Nieuwkoop)
Ds. N.P.J. Kleiberg (HHK, Veenendaal)
L. van der Tang (GGiN, Rhenen)
Ds. J.W. Verweij (GG, Zwijndrecht)
Ds. A. Vlietstra (HHK, Katwijk aan Zee)
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website:
www.dacostafonds.nl
U kunt het Isaäc da Costa Fonds steunen door het overmaken van een bijdrage
op
IBAN nummer NL91 RABO 0395 2195 82
Het Isaäc da Costa Fonds is een erkende ANBI-instelling zodat uw gift fiscaal
aftrekbaar is
Stichting Isaäc da Costa Fonds
Postbus 400
3440 AK Woerden
Telefoon 0348-489929

Hartelijk dank voor uw komst en wel thuis.
Vriendelijk verzoeken wij u om dit programma mee te nemen.

