
ISRAËL
VROUWEN
OCHTEND

Met als hoofdthema:

Muziekgroepje o.l.v. Bert Roest
Bert Roest – piano
Annemarije van Hengel – Weijers - dwarsfluit
Juritte van de Klocht - viool
Elaine Nederlof – viool

Lezing door mevr. Sandy Shoshani
directrice van de pro-life organisatie
Be’ad Chaim

P R O G R A M M A

PRO-LIFE
IN ISRAËL

DINSDAG 

17 MEI



 1. Opening:  ds. C. van Ruitenburg
  
  Schriftlezing: Éfeze 2 : 1-10

1 EN u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden,
2 In welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar den overste van de 
macht der lucht, van den geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid;
3 Onder dewelke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleses, 
doende den wil des vleses en der gedachten; en wij waren van nature kinderen des toorns, 
gelijk ook de anderen.
4 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, door Zijn grote liefde waarmede Hij ons liefgehad 
heeft,
5 Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft onslevend gemaakt met Christus (uit 
genade zijt gij zalig geworden),
6 En heeft ons medeopgewekt, en heeft ons medegezet in den hemel in Christus Jezus;
7 Opdat Hij zou betonen in de toekomende eeuwen den uitnemenden rijkdom Zijner gena-
de, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus.
8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave;
9 Niet uit de werken, opdat niemand roeme.
10 Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God 
voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen.  

  
  Zingen: Psalm 85 : 2

Heeft dan, o Heer’, Uw gramschap nimmer end?
Zal z’ eind’lijk niet eens worden afgewend?
Of zal Uw toorn ook op ons nakroost woên?
Zult G’ uit den dood ons niet herleven doen,
Opdat Uw volk zich weer in U verblij’?
Dat toch, o HEER’, Uw goedheid ons bevrij’;
Geef ons Uw heil, en red door Uwe hand,
Uit vrije gunst, het zuchtend vaderland.

 2. Lezing: mevr. Sandy Shoshani uit Israël
  over het werk wat gedaan wordt voor de bescherming van moeder en kind.
  (vertaling door J.J. de Jong)

 3. Muziekgroepje: 
  Bewerking van Psalm 139
 
 4. Collectezang: Psalm 139 : 7 en 9

Gij hebt mijn gans gestel doorgrond,
Zelfs vóór mijn eersten levensstond.
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Ik ben verbazend voortgebracht.
Op ’t nagaan van Uw wond’re macht,
Sla ik verrukt het oog naar boven;
’k Zal U, mijn Schepper, altoos loven.

Gij hebt, wijl niets Uw oog weerhoudt,
Mijn ongevormden klomp beschouwd;
Ja, Gij, Wiens wijsheid nimmer faalt,
Hadt mijn geboortestond bepaald.
Eer iets van mij begon te leven,
Was alles in Uw boek geschreven.

 5. Vraaggesprek: o.l.v. J.J. de Jong
 
 6. Muziekgroepje:
  Chasdei Adonai 
  Klaagliederen van Jeremia 3 : 22 en 23 : ‘Het zijn de goedertierenheden des HEEREN, dat wij niet vernield zijn,
  dat Zijn barmhartigheden geen einde hebben. Zij  zijn alle morgen nieuw, U trouw is Groot’.  
 
  Yasisu v’Yism’chu
  Psalm 140 : 17:  ‘Laat in U vrolijk en verblijd zijn allen die U zoeken; laat de liefhebbers Uws Heils geduriglijk zeggen:
  De HEERE zij grootgemaakt’.

  
 7. Mededelingen: door de heer A. Karens

 8. Sluiting: ds. H.E.P. Fortuijn
  Zingen: Psalm 139 : 8 en 14

Mijn ziel bepeinst Uw wonderdaân,
Die al ’t begrip te boven gaan.
Uw oog heeft mijn gebeent’ verzeld,
Toen ik, verborgen, saamgesteld
Als een borduursel, lag verscholen;
Van mij was niets voor U verholen.

 9. Muziekgroepje
  Israëli Concertino
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Hartelijk dank voor uw betrokkenheid.
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Doorgrond m’, en ken mijn hart, o Heer’!
Is ’tgeen ik denk niet tot Uw eer?
Beproef m’, en zie of mijn gemoed
Iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt;
En doe mij toch met vaste schreden
Den weg ter zaligheid betreden.
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‘Israëlwinkeltje Shalom’
Arnelaan 43 - Middelburg - 0118-627315
Elke woensdag geopend van 13.00-17.00 uur, of op afspraak

‘Israëlwinkeltje Nunspeet’ 
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