
 PROGRAMMA THEMAOCHTEND

 1. Opening:  ds. A. Schot
  
  Schriftlezing: Romeinen 11 : 11 - 24

 
  
 

   Zingen: Psalm 98 : 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 ons 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.

2.  Lezing:  door ds. A. Schot
 
3.  Zingen: Psalm 89 : 2

Ik heb, dit was Uw taal, een vast verbond gemaakt
Met Mijnen gunsteling, dien steeds Mijn oog bewaakt;
Ik heb aan Mijnen knecht, aan Mijnen uitverkoren’,
Aan David, in Mijn gunst, met enen eed gezworen:
“Ik zal van kind tot kind, tot aan het eind der dagen
Uw zaad bevestigen, en uwen rijkstroon schragen.”

4.  Lezing:  door ds. D. de Wit 

5.  Zingen: Psalm 105 : 4
Gij volk, uit Abraham gesproten,
Dat zoveel gunsten hebt genoten;
Gij Jakobs kind’ren, die de Heer’
Heeft uitverkoren, meldt Zijn eer.
De HEER’ is onze God, Die d’ aard’
Alom door Zijn gericht vervaart.

    
 6. Forumbespreking

 7. Zingen: Psalm 105 : 5
  God zal Zijn waarheid nimmer krenken,
  Maar eeuwig Zijn verbond gedenken.
  Zijn woord wordt altoos trouw volbracht
  Tot in het duizendste geslacht.
  ’t Verbond met Abraham, Zijn vrind,
  Bevestigt Hij van kind tot kind.

 8. Afsluiting en gebed voor het eten

-  L U N C H  - 
  

11 Zo zeg ik dan: Hebben zij gestruikeld opdat 
zij vallen zouden? Dat zij verre; maar door hun 
val isde zaligheid den heidenen geworden, om 
hen tot jaloersheid te verwekken.
12 En indien hun val de rijkdom is der wereld, 
en hun vermindering de rijkdom der heide-
nen, hoeveel te meer hun volheid!
13 Want ik spreek tot u, heidenen: Voor zoveel 
ik der heidenen apostel ben, ik maak mijn be-
diening heerlijk,
14 Of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid 
verwekken en enigen uit hen behouden 
mocht.
15 Want indien hun verwerping de verzoening 
is der wereld, wat zal de aanneming wezen, 
anders dan het leven uit de doden?
16 En indien de eerstelingen heilig zijn, zo is 
ook het deeg heilig; en indien de wortel heilig 
is, zo zijn ook de takken heilig.
17 En zo enige der takken afgebroken zijn, en 
gij, een wilde olijfboom zijnde, in derzelver 
plaatszijt ingeënt, en des wortels en der vet-
tigheid des olijfbooms mededeelachtig zijt 
geworden,
18 Zo roem niet tegen de takken; en indien gij 

daartegen roemt, gij draagt den wortel niet, 
maar de wortel u.
19 Gij zult dan zeggen: De takken zijn afge-
broken, opdat ik zou ingeënt worden.
20 Het is wel; zij zijn door ongeloof afge-
broken, en gij staat door het geloof. Zijt niet 
hooggevoelende, maar vrees.
21 Want is het dat God de natuurlijke takken 
niet gespaard heeft, zie toe dat Hij ook moge-
lijk u niet spare.
22 Zie dan de goedertierenheid en de streng-
heid Gods; de strengheid wel over degenen 
die gevallen zijn, maar de goedertierenheid 
over u, indien gij in de goedertierenheid 
blijft; anderszins zult ook gij afgehouwen 
worden.
23 Maar ook zij, indien zij in het ongeloof niet 
blijven, zullen ingeënt worden; want God is 
machtig dezelve weder in te enten.
24 Want indien gij afgehouwen zijt uit den 
olijfboom die van nature wild was, en tegen 
nature in den goeden olijfboom ingeënt, 
hoeveel te meer zullen dezen, die natuurlij-
ke takken zijn, in hun eigen olijfboom geënt 
worden!

Uw gift kunt u overmaken via de QR-code.
Van harte aanbevolen!


