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Met o.a.:
• ds. M.L. Dekker uit Nazareth

• ds. I.L. Zöld uit Budapest

• dhr. Asaf Pelled (geboren in Israël en nu werkzaam als

   evangelist onder de Joden in Amsterdam

   en Antwerpen)

Ger.Gem.
Tricht-Geldermalsen

 woensdag

28
DECEMBER

 

Tot jaloersheid
verwekken



Hartelijk welkom op de
Israëldag 2022!



 1. Opening: ds. A. Schot

  Schriftgedeelte: Romeinen 11 : 1 – 14
1 IK zeg dan: Heeft God Zijn volk verstoten? Dat zij verre; want ik ben ook 
een Israëliet, uit het zaad Abrahams, van den stam van Benjamin.
2 God heeft Zijn volk niet verstoten, hetwelk Hij tevoren gekend heeft. Of 
weet gij niet wat de Schrift zegt van Elía? Hoe hij God aanspreekt tegen 
Israël, zeggende:
3 Heere, zij hebben Uw profeten gedood en Uw altaren omgeworpen, en ik 
ben alleen overgebleven, en zij zoeken mijn ziel.
4 Maar wat zegt tot hem het Goddelijk antwoord? Ik heb Mijzelven nogze-
venduizend mannen overgelaten, die de knie voor het beeld vanBaäl niet 
gebogen hebben.
5 Alzo is er dan ook in dezen tegenwoordigen tijd een overblijfsel gewor-
den naar de verkiezing der genade.
6 En indien het door genade is, zo is het niet meer uit de werken; anders-
zins is de genade geen genade meer. En indien het is uit de werken, zo is 
het geen genade meer; anderszins is het werk geen werk meer.
7 Wat dan? Hetgeen Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen; maar de uit-
verkorenen hebben het verkregen, en de anderen zijn verhard geworden
8 (Gelijk geschreven is: God heeft hun gegeven een geest des diepen slaaps; 
ogen om niet te zien, en oren om niet te horen), tot op den huidigen dag.
9 En David zegt: Hun tafel worde tot een strik en tot een val en tot een 
aanstoot en tot een vergelding voor hen;
10 Dat hun ogen verduisterd worden, om niet te zien; en verkrom hun rug 
allen tijd.
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 heidenen, hoeveel te meer hun volheid!
13 Want ik spreek tot u, heidenen: Voor zoveel ik der heidenen apostel 
ben, ik maak mijn bediening heerlijk,
14 Of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken en enigen uit hen 
behouden mocht.



 2. Zingen: Psalm 122 : 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 wél gebouwd,
Wél saamgevoegd; wie haar beschouwt,
Zal haar voor ’s Bouwheers kunstwerk groeten.

 3. Bijdrage ds. M.L. Dekker

 4. Zingen: Lofzang van Simeon : 2
Een licht, zo groot, zo schoon,
Gedaald van ’s hemels troon,
Straalt volk bij volk in d’ ogen;
Terwijl ’t het blind gezicht
Van ’t heidendom verlicht,
En Isrel zal verhogen.

 5. Bijdrage ds. I.L. Zöld

 6. Zingen: Lofzang van Maria : 3 en 7
Hoe heilig is Zijn Naam!
Laat volk bij volk tezaam
Barmhartigheid verwachten;
Nu Hij de zaligheid,
Voor die Hem vreest, bereidt,
Door al de nageslachten.

Zijn goedheid klom ten top;
Hij nam Zijn Isrel op,
Naar ’t heil, Zijn knecht beschoren,
Gelijk Hij, ons ten troost,
Aan Abram en zijn kroost,
Voor eeuwig, had gezworen.

TEVENS
COLLECTE



 7. Bijdrage de heer Asaf Pelled

 8. Ochtendsluiting: ds. P.D. den Haan

 9. Zingen: Psalm 122 : 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 daarbinnen.
Bidt, met een algemene stem,
Om vrede voor Jeruzalem;
Het ga hun wél, die u beminnen!

P  A  U  Z  E

Kledinginzameling

tijdens de ‘Vrouwenochtend’ op D.V. 23 mei 2023 in de
Ger. Gem. te Geldermalsen.

Voor de tweedehands kledingwinkel Yad Nechama van ds. M.L. Dekker 
in Nazareth vragen wij u om nieuwe en gebruikte kleding,

schoon en heel.

U kunt dit op bovengenoemde datum meenemen en afgeven in dozen, 
tassen en/of zakken.

Geef het door aan uw gemeente of vrouwenvereniging.
Uw medewerking stellen wij zeer op prijs.



 10. Opening en column: ds. C. van Ruitenburg

 11. Zingen: Psalm 130 : 4
Hoopt op den HEER’, gij vromen;
Is Israël in nood,
Er zal verlossing komen;
Zijn goedheid is zeer groot;
Hij maakt, op hun gebeden,
Gans Israël eens vrij
Van ongerechtigheden;
Zo doe Hij ook aan mij!

 12. Forumbespreking n.a.v. bijdrage sprekers

 13. Sluiting: ds. H.E.P. Fortuijn

 14. Zingen: Psalm 124 : 1 en 3
Dat Israël nu zegge, blij van geest:
Indien de HEER’, Die bij ons is geweest;
Indien de HEER’, Die ons heeft bijgestaan,
Toen ’s vijands heir en aanval werd gevreesd,
Niet had gered, wij waren lang vergaan.

Dan had geen mens naar onze klacht gehoord;
Dan had een zee van rampen ons versmoord.
Geloofd zij dies de HEER’, Die redt van ’t graf,
Die ons, schoon wreed vervolgd van oord tot oord,
Tot enen roof niet in hun tanden gaf.

COLLECTE AAN DE UITGANG



BEZOEK ONZE
VERKOOPTAFELS

Door deze producten te kopen steunt u het werk onder het Joodse volk

• Dode zeeproducten • kaarten • boeken
• puzzels • kwartetten • 

• cadeauartikelen en nog veel meer ...

Nu uiterst
actueel om voor

te lezen!
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Hoe kan het
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christen-zijn
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Het Deputaatschap voor Israël ver-
zorgt ongeveer acht keer per jaar een 
digitale nieuwsbrief.
Daarin leest u de laatste ontwikke-
lingen over onze projecten en infor-
matie over activiteiten en reizen.

Wenst u deze nieuwsbrief ook te 
ontvangen? 
Scan de QR-code en meldt u aan.
Ook kunt u zich inschrijven via onze 
website dep-israel.nl (onderaan).

Bij voorbaat dank voor uw inschrijving!

Actuele informatie
 van Deputaatschap voor Israël

Ontvangt u al onze digitale

nieuwsbrief?
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Veel nieuwe producten in ons

Israël-
winkeltje!
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• Dode zeeproducten
• Wijnen
• Israëlische levensmiddelen
• Boeken
• Puzzels
• Fotokaarten uit Israël
• Kleurboeken
• Kwartetten 
• Mooie cadeauartikelen
   en nog veel meer ...
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KKlleeuurrbbooeekk
Kleurboek bij

de Joodse feesten

Welkom in ons winkeltje of kijk op onze webshop 

israelwinkeltjenunspeet.nl  |  06 839 489 89
Eperweg 39, Nunspeet

Ook bent u welkom in Israëlwinkeltje ‘Shalom’ te Middelburg, Arnelaan 43


