
Opzet voor een programma op de dag der verzoeningen, 8-9 okt. 2019. 

Op de voor-avond van de dag der verzoeningen 

 

18.00 inloop en toelichting op het programma (tijdens elk blok  enkele aanbiddingslied(eren)) 

-   Met ons oog op Melchizedek en Zijn dienst in het Heiligdom,  Hebr.1:1 – 3:7 (lezen)  

1. Erkenning – Ps.95 18.30-19.30 uur  1. dankzegging  voor de dienst en aanbidding van Melchizedek 

     Hebr.3: 8- 4: 13          2 Kron.6: 26-27, eerst een wolk van aanbidding gebeden, psalmen en lofzangen 

* pauze 

2. Bekering – Ps.139+80  /  20.00-21.00 uur 2.  Uw getuigenissen Ps.119:59. Geloften Gods, 2 Kron.7: 14 

     Hebr.4:14 – 6: 8         Lev. 5:4,  Ps. 78: 32-43, Lukas 24:47         

 

Op de dag der verzoeningen 

Ochtend-programma  09.30 uur inloop en 09.45 aanvang na korte toelichting 

     Hebr.6: 9 – 8: 13        opnieuw richten we onze ogen op de voorloper en leidsman des geloofs 

3. Vergeving – Ps.32  / 10.00 -11.00 uur  3-5.  brengen van zondoffers (var en beide geitenbokken) 

     Hebr.9:1- 22, 23-28   voor je persoonlijk, voor de priesters, het huis van JHVH, voor het volk, 10:18 

                                           Num. 5: 6-7, Neh.1: 6-7, 9: 2 , 1Joh.1:7 

* pauze   

4. Reiniging – Ps.51 11.30 - 12.30 uur  6-7a.  Reiniging en verzoening van het altaar der gebeden 

     Hebr.10: 1 - 22           naast  9: 9-14, 22-29, 10:2,22, 12:15 ,  Gij bidt wel, maar gij bidt verkeerd Jac.4 

* pauze 

Middag-programma     - 13.30 inloop en korte toelichting 

5. Verzoening – Ps.65+79  / 14.00 - 15.00 uur  7b-9. De brandoffers en het vet van het zondoffer 

     Hebr.10: 23 - 11:40   naast o.a. 2:17, 9: 5, 15-18 a.h.v. Bijbelgedeelten pleitten wij met Hem 

* pauze 

6. Uitwissing – Ps.99+25 /  15.30 - 16.30 uur  10-11. zondoffers op het altaar buiten de legerplaats 

     Hebr.12: 1 - 13:14      naast o.a. 2: 6, 8: 12, 9: 14, 10: 2, 15-17, 22 met dankzegging aanvaarden 

* pauze 

Avond-programma  - 17.30 inloop, 17.45 aanvang met een korte toelichting op Melchizedek 

 

7. Aanbidding – Ps.116  / 18.00 - 19.30 uur     12.  Brengen van de vrucht van onze lippen, de lofoffers. 

    Hebr.13:15-25                                                            Verootmoedigen, rust, Hij alleen doet de verzoening  

                                                                                           Zijn handen Zijn tot deze dienst gevuld, zodat Hij 

nadat Hij de reiniging van de zonden vervuld heeft  onze handen tot de priesterlijke dienst kan vullen                                                                                           

gereinigd en geheiligd in hart en geweten zodat wij nu Hem kunnen aanbidden in waarheid en geest. 

2Kron 29:30 Daarna zeide de koning Jehizkía, en de oversten, tot de Levieten, dat zij den HEERE loven 
zouden, met de woorden van David en van Asaf, den ziener; en zij loofden tot blijdschap toe; en 
neigden hun hoofden, en bogen zich neder. 31 En Jehizkía antwoordde en zeide: Nu hebt gij uw handen 
den HEERE gevuld, treedt toe, en brengt slachtofferen en lofofferen tot het huis des HEEREN; en de 
gemeente bracht slachtofferen en lofofferen en alle vrijwilligen van harte brandofferen. 

 


