
Hervormingsavond 
 

 
 
 
Uitgaande van de Christelijke Gereformeerde Kerken van Ameide, Meerkerk, 
Nieuwpoort en Noordeloos. 
 
Met medewerking van het Christelijk Mannenkoor ‘Door Eendracht 
Verbonden” uit Werkendam 
Dirigent: Peter Eilander 
Organist: Jaap Boer 
 
Opening: ds. G.J. Post uit Nieuwpoort 
Overdenking: ds. W.E. Klaver uit Meerkerk 
Sluiting: ds. J.C. Pronk uit Ameide 
 
 
Collecte: bestemd voor de Spaans Evangelische Zending 
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Inleidend orgelspel 
 
Opening door ds. G.J. Post 
Gebed 
Schriftlezing: Romeinen 5: 11 en 8: 31-39 
 
Samenzang: Psalm 138: 1 en 3 
1. 'k Zal met mijn ganse hart Uw eer 
Vermelden, HEER, 
U dank bewijzen; 
'k Zal U in 't midden van de goôn, 
Op hogen toon, 
Met psalmen prijzen; 
Ik zal mij buigen, op Uw eis, 
Naar Uw paleis, 
Het hof der ho - ven, 
En, om Uw gunst en waarheid saâm, 
Uw groten naam 
Eerbiedig loven. 

3. Dan zingen zij, in God verblijd, 
Aan Hem gewijd, 
Van 's HEEREN wegen; 
Want groot is 's HEEREN heerlijkheid, 
Zijn Majesteit 
Ten top gestegen; 
Hij slaat toch, schoon oneindig hoog, 
Op hen het oog, 
Die need'rig knie - len; 
Maar ziet van ver met gramschap aan 
Den ijd'len waan 
Der trotse zielen. 

 
Koorzang mannenkoor 

- Psalm 77, bewerking: Dick van Luttikhuizen 
- Leer mij Uw weg, bewerking: Klaas-Jan Mulder 
- Psalm 52, bewerking: Peter Eilander 

 
Psalm 77 
'k Zal gedenken, hoe voor dezen 
Ons de HEER heeft gunst bewezen; 
'k Zal de wond'ren gadeslaan, 
Die Gij hebt van ouds gedaan; 
'k Zal nauwkeurig op Uw werken 
En derzelver uitkomst merken; 
En, in plaats van bitt're klacht, 
Daarvan spreken dag en nacht. 
 

Heilig zijn, o God, Uw wegen; 
Niemand spreek' Uw hoogheid tegen; 
Wie, wie is een God als Gij, 
Groot van macht en heerschappij? 
Ja, Gij zijt die God, die d' oren, 
Wond'ren doet op wond'ren horen; 
Gij hebt Uwen roem alom 
Groot gemaakt bij 't heidendom. 
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Leer mij U weg, O Heer  
Leer mij Uw weg, o Heer,  
leer mij Uw weg. 
Schenk van Uw kracht mij meer, 
leer mij Uw weg. 
Houdt mij in evenwicht, 
dat 'k voor Uw aangezicht,  
wandel in 't volle licht, 
leer mij Uw weg. 

Als vrees soms 't hart benauwt, 
leer mij Uw weg. 
Als zorg mijn dank verflauwt,  
leer mij Uw weg. 
Help mij in vreugd en pijn, 
noodweer of zonneschijn  
steeds blij in U te zijn,  
leer mij Uw weg.  

 
Hoe ook mijn toestand wordt, leer mij Uw weg. 
't Leven zij lang of kort, leer mij Uw weg. 
Is dan mijn loop volbracht, vrees ik geen dood of nacht, 
daar mijn ziel U verwacht, leer mij Uw weg. 
 
Psalm 52 
Maar ik zal als d' olijfboom groeien, 
In 't huis des groten Gods; 
Ik zal in eer en godsvrucht bloeien. 
God is mijn steun en rots; 
Op Zijne gunst, mij toegezeid, 
Vertrouw 'k in eeuwigheid. 
 
Mijn God, U zal ik eeuwig loven, 
Omdat Gij 't hebt gedaan; 
'k Verwacht Uw trouwe hulp van boven; 
Uw waarheid zal bestaan; 
Uw naam is voor 't oprecht gemoed 
Van al Uw gunstvolk goed. 
 
Overdenking door ds. W.E. Klaver 
Romeinen 8: 37 “Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, 
Die ons liefgehad heeft.” 
 
Collecte voor de Spaans Evangelische Zending 
Zingen Psalm 43: 5 
5. Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen? 
Wat zijt g' onrustig in uw lot? 
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Berust in 's HEEREN welbehagen; 
Hij doet welhaast uw heilzon dagen; 
Uw hoop herleev', naar Zijn gebod; 
Mijn redder is mijn God. 
 
Koorzang mannenkoor 

- Psalm 110, bewerking: Peter Eilander 
- Nader mijn God, bewerking: Hans van Blijderveen 
- Psalm 29, bewerking: Peter Eilander 

 
Psalm 110 
Dus heeft de HEER tot mijnen HEER gesproken: 
"Zit op den troon ter rechterhand naast Mij, 
Tot Ik de macht Uws vijands hebb' verbroken, 
En u zijn nek tot ene voetbank zij." 
 
Uit Sion zal de HEER Uw schepter zenden, 
Den schepter van Uw oppermogendheid, 
En zeggen: "Heers tot 's werelds uiterst' enden, 
Zover de macht Uws vijands zich verspreidt." 
 
Uw volk zal op Uw heirdag tot het strijden 
Gewillig zijn, in heilig krijgssieraad; 
U zal de dauw van Uwe jeugd verblijden, 
Geboren uit den vroegen dageraad. 
 
U heeft de HEER, Wien 't nooit berouwt, gezworen: 
"'k Heb U, Mijn volk tot heil, Mijn naam ten prijs, 
In Mijnen raad het priesterambt beschoren, 
Dat eeuwig duurt naar Melchizédeks wijs." 
 
Nader mijn God  
Nader, mijn God, bij U, Zij steeds mijn beê; 
Zij ‘t levenspad soms ruw, Gaat Gij maar meê, 
Dan kent mijn ziele rust; Mij van Uw trouw bewust, 
Wacht ik aan blijder kust Uw sabbats vree 
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Wanneer voor mijn gezicht de ladder rijst, 
Die naar U, Bron van licht, Mijn ziele wijst, 
’k Zie dan in ’t bangs gevaar Uw heil’ge eng’lenschaar, 
Die U, Alzegenaar, al dienend prijst. 
 
En wenkt Uw eng’lenstoet, eens opwaarts mij. 
In ’s hemels zonnegloed, verjongd en vrij. 
’k Juich dan op hoger toon. Bij ’t naad’ren van Uw troon. 
’k Ben eeuwig nu Uw Zoon, en U nabij. 
 
Psalm 29 
1.Aardse machten looft de Heer’, 
Geeft de Heere sterkt en eer! 
Dat de lof van ’s Hoogsten Naam 
aller groten roem beschaam’! 
Vorsten, ’t voegt u Hem in ’t midden 
van Zijn heiligdom ’t aanbidden, 
’t voegt u met de Godgetrouwen 
’s Heeren heerlijkheid ’t ontvouwen! 
 
5.’s Heeren stem ontbloot het woud, 
Maar hij, die op God vertrouwt, 
Buigt zich veilig, Hem ter eer, 
Juichend in Zijn tempel neer 
’t Is de Heer’, Wiens wenk de stromen 
In hun woede kon betomen, 
Die in macht nooit af te meten, 
Eeuwig is ten troon gezeten. 
 
6.Looft den Heer’, die wond’ren werkt, 
Israël, Zijn volk versterkt, 
Hem die Jakobs heilig kroost 
Zeeg’nen zal met vreed’ en troost. 
 
Zingen: Psalm 119:53 
Uw woord is mij een lamp voor mijnen voet, 
Mijn pad ten licht, om 't donker op te klaren. 
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Ik zwoer, en zal dit met een blij gemoed 
Bevestigen, in al mijn levensjaren, 
Dat ik Uw wet, die heilig is en goed, 
Door Uw genâ bestendig zal bewaren. 
 
Sluiting door ds. J.C. Pronk uit Ameide 
 
Samenzang en koorzang vers 1 en 4 
“Een Vaste Burcht is onze God”, bewerking: Jan Zwart 
 
1. Een vaste burcht is onze God, 
een toevlucht voor de Zijnen! 
Al drukt het leed, al dreigt het lot, 
Hij doet zijn hulp verschijnen! 
De vijand rukt vast aan 
met opgestoken vaan; 
hij draagt zijn rusting nog 
van gruwel en bedrog, 
maar zal als kaf verdwijnen! 
 

4. Gods Woord houdt stand in 
eeuwigheid 
en zal geen duimbreed wijken. 
Beef, satan! Hij, die ons geleidt, 
zal u de vaan doen strijken! 
Delf vrouw en kind'ren `t graf, 
neem goed en bloed ons af, 
het brengt u geen gewin: 
wij gaan ten hemel in 
en erven koninkrijken! 

 
 
 
 
 
Bij de uitgang zal er gecollecteerd worden ter bestrijding van de onkosten. 
 
 
 
Wij nodigen alle mannen hartelijk uit op een van onze repetities. 
Donderdagavond 19.45u, Binnengriend 27, Werkendam 
Voor meer informatie verwijzen we naar de internetsite: 
www.mannenkoordev.nl  

http://www.mannenkoordev.nl/

