
  

 

 

 

 
 
Secretariaat:Zomeroord 9 7361 GK  Beekbergen 
Tel. 055-5063334 ; E-mail: cka@confessionelevereniging.nl 
 

 

Programma 
voor de bijeenkomst op 4 maart 2020 

 
Plaats: Het Hooge Pad, Papenberg 5, 7361 BR  Beekbergen 

 
Aanvangstijd:19.45 uur. 

 
Ds. C.W. Rentier 

‘DE UITDAGING VAN DE ISLAM EN DE ROEPING VAN DE KERK’ 

 
 

Tijd 
(ca.) 
 

 

19.30 
 

Ontvangst en ontmoeting 

19.45 
 

Welkom, opening met samenzang: z.o.z. aanvangslied 

19.50 
 

Gebed en schriftlezing / overdenking door de voorzitter, ds. C. Lavooij 

20.00 
 

Inleiding door Ds. Rentier  

20.45 
 

PAUZE en ontmoeting 

21.00 
 

Gedachtewisseling en vragenronde 

21.30 
 

Dankwoord aan de spreker door ds. Lavooij 

21.35 
 

Samenzang: z.o.z. slotlied 

21.40 
 

Mededelingen door de secretaris CKA, dhr. J. van der Rhee 
 

21.45 
 

Slotwoord en dankgebed 

21.55 
 

Sluiting 
 

  
 
 
 
 
 
 

Aan het slot wordt een collecte gehouden voor een vrijwillige bijdrage in de kosten van de confessionele 
kring (spreker, zaalhuur, consumpties) 

Richtprijs: € 5,- p.p., inclusief consumpties 

mailto:cka@confessionelevereniging.nl


 

Aanvangslied: Psalm 87 (LvdK) 
 

1   Op Sions berg sticht God zijn heil'ge stede. 
 Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof. 
 O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof; 
 door uwe poort zal ieder binnentreden. 

 

2   Rahab en Babel zullen u behoren. 
 Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer 
 en ieder land erkent Hem als de Heer. 
 O moederstad, uit u is elk geboren! 

 

3   God zal hen zelf bevestigen en schragen 
 en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft, 
 hen tellen, als in Israël ingelijfd, 
 en doen de naam van Sions kind'ren dragen. 

 

4   Zij zullen saam, de groten met de kleinen, 
 dansend de harpen en cymbalen slaan, 
 en onder fluitspel in het ronde gaan, 
 zingend: "In U zijn al onze fonteinen". 

 

 

 

Slotlied: Gez. 480: 1, 4, 5 (LvdK) 
 

 
1   Waar God de Heer zijn schreden zet 
 daar wordt de mens, van dwang gered, 
 weer in het licht geheven. 
 Als 's Heren woord weerklinkt met macht 
 wordt aan het volk dat Hem verwacht 
 de ware troost gegeven. 
 Zijn Geest weerstaat de valse schijn 
 en schrijft in harten het geheim 
 van 's Vaders grote daden. 
 Zo leven wij om Christus' wil 
 te allen tijd gerust en stil 
 alleen van zijn genade. 

 

 

 

 

 
2   O Heer, uw onweerstaanbaar woord 
 drijft rusteloos de eeuwen voort 
 wat mensen ook verzinnen. 
 En waar de weg onvindbaar scheen 
 mochten wij door geloof alleen 
 de tocht opnieuw beginnen. 
 Gij hebt de vaderen bevrijd 
 en uit het diensthuis uitgeleid 
 naar 't land van melk en honing. 
 Hervorm, herschep ook ons geslacht, 
 opdat het door de wereldnacht 
 de weg vindt naar uw woning. 

 
Jan Wit (1914-1980) 


