Enkele aandachtspunten:

De studenten die hun onderwijsovereenkomst nog niet opgestuurd hebben, dienen deze
op de eerste schooldag bij de administratie in te leveren.

Alle eerstejaarsstudenten hebben hun wachtwoord ontvangen op hun privémail. Let op
dat je je gebruikersnaam en wachtwoord de eerste dag meeneemt naar school!

Je groep en de klassenindeling kun je vinden op EduArte. De inloggegevens van EduArte
heb je ontvangen via je privémail.

Let op! Voor deze week geldt een aangepast rooster (week 35). Het basisrooster gaat
in vanaf D.V. maandag 31 augustus. Beide roosters zijn te vinden via
http://hoornbeeck.roosterinfo.nl.

Voor meer informatie over de start van het cursusjaar zie je schoole-mail of
www.hoornbeeck.nl/locatie/goes/.

Programma opening
cursusjaar 2020 - 2021
Hoornbeeck College Goes

Voor alle data geldt: Deo Volente. Mede namens de koster van het kerkgebouw hartelijk dank
voor het meenemen van de programma's!

‘Burger van twee werelden’

24 augustus 2020
Petrakerk Kapelle
19.30 uur

Programma openingsbijeenkomst
1.

Opening
door de heer E.W. Timmerman, locatiemanager

2.

Schriftlezing: Genesis 12: 1-9
1. De HEERE nu had tot Abram gezegd: Ga gij uit uw land, en uit uw maagschap, en uit uws
vaders huis, naar het land, dat Ik u wijzen zal.

6.

Schriftlezing: Hebreeën 11: 8-10
8. Door het geloof is Abraham, geroepen zijnde, gehoorzaam geweest, om uit te gaan naar de
plaats, die hij tot een erfdeel ontvangen zou; en hij is uitgegaan, niet wetende, waar hij komen
zou.
9. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte, als in een vreemd land, en
heeft in tabernakelen gewoond met Izak en Jakob, die medeerfgenamen waren derzelfde
belofte.
10. Want hij verwachtte de stad, die fundamenten heeft, welker Kunstenaar en Bouwmeester
God is.

7.

Meditatie rondom het thema ‘Burger in twee werelden’
door ds. A. Verschuure

5. En Abram nam Sarai, zijn huisvrouw, en Lot, zijns broeders zoon, en al hun have, die zij
verworven hadden, en de zielen, die zij verkregen hadden in Haran; en zij togen uit, om te gaan
naar het land Kanaän, en zij kwamen in het land Kanaän.

8.

Sluiting + gebed
door ds. A. Verschuure

6. En Abram is doorgetogen in dat land, tot aan de plaats Sichem, tot aan het eikenbos More; en
de Kanaänieten waren toen ter tijd in dat land.

9.

Afsluitende samenzang: Morgenzang: 3 en 4
Dat wij ons ambt en plicht, o Heer’,
Getrouw verrichten, tot Uw eer;
Dat Uwe gunst ons werk bekroon’;
Uw Geest ons leid’, en in ons woon’.

2. En Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken; en wees een
zegen!
3. En Ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die u vloekt; en in u zullen alle geslachten
des aardrijks gezegend worden
4. En Abram toog heen, gelijk de HEERE tot hem gesproken had; en Lot toog met hem; en
Abram was vijf en zeventig jaren oud, toen hij uit Haran ging,

7. Zo verscheen de HEERE aan Abram, en zeide: Aan uw zaad zal Ik dit land geven. Toen bouwde
hij aldaar een altaar den HEERE, Die hem verschenen was.
8. En hij brak op van daar naar het gebergte, tegen het oosten van Beth-el, en hij sloeg zijn tent
op, zijnde Beth-el tegen het westen, en Ai tegen het oosten; en hij bouwde daar den HEERE een
altaar, en riep den Naam des HEEREN aan.

9. Daarna vertrok Abram, gaande en trekkende naar het zuiden.
3.

Gebed

4.

Toespraak
door de heer E.W. Timmerman

5.

Samenzang: Psalm 105: 5 en 7
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.
Hij sprak: "Ik zal de schoonste landen,
'k Zal Kanân leev'ren in uw handen,
't Welk 't snoer uws erfdeels wezen zal."
Het volk was weinig in getal,
't Verkeerde daar als vreemdeling,
Toen 't zulk een gunstrijk woord ontving.

Zie op ons neder in genâ,
Opdat ons werk voorspoedig ga;
En scheld ons alle misdaân kwijt,
O Heer’, die vol ontferming zijt.
Organisten: J. Kodde en A.P. Nijsse

