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Via videoboodschappen maken
we kennis met het
gaarkeukenwerk in Oekraïne
Mw. N. Zöld
uit Budapest

vertelt hoe het is om
predikantsvrouw te zijn in
deze stad

Mw. M.J.M. DekkerDaudey uit Nazareth

vertelt ons over haar werk
in Israël
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P R O G R A M M A
1. Muzikaal intermezzo
• Ir Oz Lanu (instrumentaal)
Bayom hahu yushar hashir hazeh b’eretz Y’hudah.
Ir Oz-Lanu y’shuah yashit chomot vachel.
Jes. 26:1 Te dien dage zal dit lied gezongen worden in het land van Juda:
Wij hebben een sterke stad, God stelt heil tot muren en voorschansen.

• Israëli Concertino – George Perlman (instrumentaal)
2. Opening door ds. A.P. Baaijens
Psalm 145 : 5
Uw heerschappij verduurt zelfs d’ eeuwigheid.
Uw koninkrijk is eind’loos uitgebreid.
Gij ondersteunt hem die voor ’t onheil zwicht;
Wie nederstort, wordt door U opgericht.
’t Ziet al op U; ’t blijft alles op U wachten;
Gij sterkt door spijs, te rechter tijd, hun krachten.
G’ ontsluit Uw hand, ontfermend en weldadig,
Opdat Uw gunst al wat er leeft verzadig’.

Schriftlezing: Johannes 6 : 24 – 37
24 Toen dan de schare zag dat Jezus aldaar niet was, noch Zijn discipelen, zo gingen zij ook
in de schepen, en kwamen te Kapérnaüm, zoekende Jezus.
25 En als zij Hem gevonden hadden over de zee, zeiden zij tot Hem: Rabbi, wanneer zijt Gij 		
hier gekomen?
26 Jezus antwoordde hun en zeide: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u, gij zoekt Mij, niet omdat gij
tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt.
27 Werkt niet om de spijze die vergaat, maar om de spijze die blijft tot in het eeuwige leven,
welke de Zoon des mensen ulieden geven zal; want Dezen heeft God de Vader
verzegeld.
28 Zij zeiden dan tot Hem: Wat zullen wij doen, opdat wij de werken Gods mogen werken?
29 Jezus antwoordde en zeide tot hen: Dit is het werk Gods, dat gij gelooft in Hem Dien Hij
gezonden heeft.
30 Zij zeiden dan tot Hem: Wat kteken doet Gij dan, opdat wij het mogen zien en U
geloven? Wat werkt Gij?
31 Onze vaders hebben het manna gegeten in de woestijn, gelijk geschreven is: Hij gaf hun
het brood uit den hemel te eten.
32 Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u, Mozes heeft u niet gegeven
het brood uit den hemel, maar Mijn Vader geeft u het ware Brood uit den hemel.
33 Want het Brood Gods is Hij Die uit den hemel nederdaalt, en Die der wereld het leven
geeft.
34 Zij zeiden dan tot Hem: Heere, geef ons altijd dit Brood.
35 En Jezus zeide tot hen: Ik ben het Brood des levens; die tot Mij komt, zal geenszins
hongeren, en die in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.
36 Maar Ik heb u gezegd, dat gij Mij ook gezien hebt, en gij gelooft niet.
37 Al wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen; en die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen.

3. Inleiding J.J. de Jong
4. Video over het gaarkeukenwerk in de Oekraine
5. Muzikaal intermezzo
• Ik ben het Brood des Levens (met mezzo-sopraan)
1. Werkt gij niet om vergangelijke spijs, maar om de spijs die eeuwig blijven zal. De 		
Zoon des mensen zal u deze geven, want God de Vader heeft Hem zelf verzegeld.
Refrein: Ik ben het Brood des Levens. Komt want uw honger wordt gestild, de dorst 			
gelest voor wie in Hem gelooft.
2. De werken Gods, hoe zullen wij die doen? Gelooft in Hem, Die God gezonden heeft.
Welk teken doet Gij dan opdat wij het zien? Welk werk opdat wij U geloven mogen? Refrein
3. De vaad’ren aten ’t brood in de woenstijn. God heeft gegeven hun het hemels Man.
Mijn Vader geeft aan u het ware Brood dat nederdaalt en geeft de wereld even. Refrein.

• Choneh malach Adonai (instrumentaal)
Choneh malach Adonai saviv lire’av, va’y’chaltzem. Ta’amu ur’u ki tov Adonai, ashrei hagever
y’cheseh Bo.
Psalm 34: 8 en 9 De engel des HEEREN legert zich rondom degenen die Hem vrezen, en rukt
hen uit. Smaakt en ziet dat de HEERE goed is; welgelukzalig is de man die op Hem betrouwt.

6. Aanbeveling collecte gaarkeukenwerk door deputaat J. Seip
Psalm 146 : 3
Zalig hij die, in dit leven,
Jakobs God ter hulpe heeft!
Hij, die, door den nood gedreven,
Zich tot Hem om troost begeeft;
Die zijn hoop in ’t hach’lijkst lot
Vestigt op den HEER’, zijn God.

7. Videoboodschap van mw. Noëmi Zöld over haar werk als predikantsvrouw in
Budapest
8. Muzikaal intermezzo
• Hodu l’Adonai ki Tov (met mezzo-sopraan)
Hodu l’Adonai ki tov, ki l’olam chasdo.
Psalm 136: 1 Looft den HEERE, want Hij is goed; want Zijn goedertierenheid is in der
eeuwigheid.

• Gebed van en voor Israël (met mezzo-sopraan) – tekst R.M. McCheyne, vert. Ds. C.J. Meeuse
1. Rots en Rust, 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.

4. Waarom duldt U onze smart?
Zie de trotsheid die ons tart.
Onze heil’ge vreugd verging,
die elk plechtig feest omving.
Hoor Uw wijnstok, eens vol vrucht,
hoe z’ onvruchtbaar tot U zucht.
5. Rots en Rust, tot Wie ik zucht,
geef de tijden sneller vlucht,
dat Uw Israël weer zij,
een opnieuw bemind en vrij,
zodat ieder volk erkent,
dat U Isrels Losser

9. Videoboodschap van mw. Marita Dekker over haar werk in Israël
10. Afsluiting ds. C. van Ruitenburg
Psalm 143 : 10
Leer mij, o God van zaligheden,
Mijn leven in Uw dienst besteden;
Gij zijt mijn God, vat Gij mijn hand;
Uw goede Geest bestier’ mijn schreden,
En leid’ mij in een effen land.

11. Muzikaal intermezzo
• Chesed Lachem v’Shalom
Chesed lachem v’shalom, me’et Elohim Avinu, v’ha’Adon Yeshua hamashiach.
Rom. 1:7b Genade zij u en vrede van God onzen Vader en den Heere Jezus Christus.

• Hineh kÉinei Avadim
Hineh k’einei avadim elyad, adoneiheim, k’einei shifchah elyad g’virtah, ken eineinu
el Adonai Eloheinu, ad sheyçhanenu.
Psalm 123:2 Zie, gelijk de ogen der knechten zijn op de hand hunner heren, gelijk de
ogen der dienstmaagd zijn op de hand harer vrouwe, alzo zijn onze ogen op den HEERE
onzen God, totdat Hij ons genadig zij.
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