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TOERUSTINGSDAG 2020 

 
Programmaboekje zie binnenkant 

 

D.V. Zaterdag 31 oktober  

 

Livestream van 10.00 uur – 12.00 uur 

 

Thema:“De vrijheid van een christen” 

 

Opening door de 1e voorzitter, ds. J.H. Lammers  

 

Sprekers: 

Ds. M.K. de Wilde uit Sommelsdijk zal spreken over  

“De Bijbel over vrijheid” 
 

 

Prof. dr. J. Hoek uit Veenendaal zal spreken over  

“Luther over vrijheid” 
 

 

Sluiting door de 2e voorzitter ds. J.P. Nap                                                    

 
C.D.G. (2e secr.) 



Toerustingsdag zaterdag 31 oktober 2020 
 

Iedereen is hartelijk welkom op de Toerustingsdag 2020. Dit jaar een digitale ontmoeting vanuit de Ichthuskerk 

in Ridderkerk. De digitale ontmoeting zal gehouden worden van 10.00 uur tot ca.12.00 uur. Het thema voor deze 

morgen is: “De vrijheid van een christen”. 

Aanleiding van dit thema is dat het dit jaar 75 jaar geleden is dat Nederland bevrijd werd en de 2e W.O. ten einde 

kwam. Tevens is het 500 jaar geleden dat Luther zijn boekje schreef “De vrijheid van een christen”. 

Dit geeft aanleiding om bij de 1e lezing stil te staan bij de Bijbelse betekenis van vrijheid voor ons met als thema: 

“De Bijbel over vrijheid” door ds. M.K. de Wilde uit Sommelsdijk. 

De 2e lezing staan we stil bij het boekje van Luther met een toepassing naar onze tijd/ons leven en het thema is: 

“Luther over vrijheid” door Prof. dr. J. Hoek uit Veenendaal. 

De lezingen worden afgewisseld met samenzang van een Psalm. Aan het einde van het programma is de 

samenzang het Lutherlied “Een vaste burcht” de verzen 1 en 2. 

De Toerustingsdag zal worden geopend door de 1e voorzitter ds. J.H. Lammers en afgesloten worden door de 2e 

voorzitter ds. J.P. Nap.  

De Toerustingsdag kunt u vinden: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1521278 of  

YouTube: https://www.youtube.com/c/Rondzes/live 

Ook op onze website van de Mannenbond staan deze linken om de livestream te vinden.  

Ook voor deze digitale Toerustingsdag zijn er kosten die betaald moeten worden. Voor het overmaken van een 

gift zie einde van dit programma.  

 

Gezegende Toerustingsdag toegewenst! 

 

PROGRAMMA  

 
1. Samenzang: Psalm 25 vers 4 en 6 

 

's HEEREN goedheid kent geen palen; 

God is recht, dus zal Hij door 

Onderwijzing hen, die dwalen, 

Brengen in het rechte spoor. 

Hij zal leiden 't zacht gemoed 

In het effen recht des HEEREN. 

Wie Hem need'rig valt te voet, 

Zal van Hem zijn wegen leren. 

 

Wie heeft lust den HEER te vrezen, 

't Allerhoogst en eeuwig goed? 

God zal Zelf zijn Leidsman wezen; 

Leren, hoe hij wand'len moet. 

't Goed, dat nimmermeer vergaat, 

Zal hij ongestoord verwerven, 

En zijn Godgeheiligd zaad 

Zal 't gezegend aard' rijk erven. 

 

2. Opening door de 1e voorzitter ds. J.H. Lammers. 

 

a. Gebed 

 

b. Schriftlezing: Jeremia 6 : 9 - 21 

  

 

 

 

https://kerkdienstgemist.nl/streams/1521278


 

 9 Zo zegt de HEERE van de legermachten: Zij zullen het overblijfsel van Israël als een wijnstok 

nauwkeurig nalopen. Laat uw hand terugkeren als een druivenplukker langs de ranken. 

10 Tegen wie zal ik spreken, en wie zal ik waarschuwen dat zij zullen luisteren? Zie, onbesneden is hun oor, 

zodat ze niet in staat zijn om er acht op te slaan, zie, het woord van de HEERE is hun tot smaad, ze 

vinden er geen vreugde in. 

11 Daarom ben ik vol van de grimmigheid van de HEERE, ik ben het moe haar in te houden. Giet haar dan 

uit over de kleine kinderen op straat, over de kring van de jongemannen bij elkaar. Ja, ook de man zal 

met de vrouw gevangen worden genomen, de oudere met de hoogbejaarde. 

12 Hun huizen zullen overgaan in de handen van anderen, samen met de akkers en de vrouwen, want Ik zal 

Mijn hand uitstrekken tegen de inwoners van dit land, spreekt de HEERE. 

13 Want van hun kleinste tot hun grootste, ieder van hen is uit op winstbejag. Van profeet tot priester 

pleegt ieder van hen bedrog. 

14 Zij genezen de breuk van Mijn volk op het lichtst, door te zeggen: Vrede, vrede! Maar er is geen vrede. 

15 Staan zij beschaamd, omdat zij een gruweldaad gedaan hebben? Ze schamen zich niet in het minst, ja, 

zij weten van geen blozen. Daarom zullen zij vallen onder hen die vallen; ten tijde dat Ik hen zal straffen, 

zullen zij struikelen, zegt de HEERE. 

16 Zo zegt de HEERE: Ga staan op de wegen, en zie, vraag naar de aloude paden, waar toch de goede weg 

is, en bewandel die. Dan zult u rust vinden voor uw ziel. Maar zij zeggen: Wij bewandelen die niet. 

17 Ik heb wachters over u aangesteld: Sla acht op het geluid van de bazuin! Maar zij zeggen: Daar slaan 

wij geen acht op. 

18 Daarom, heidenvolken, luister, weet, gemeenschap, wat er onder hen leeft! 

19 Luister, aarde, zie, Ik breng onheil over dit volk. Dat is de vrucht van hun gedachten. Want op Mijn   

woorden hebben zij geen acht geslagen, en Mijn wet, die hebben zij verworpen. 

20 Waarom zou voor Mij wierook uit Sjeba moeten komen en de beste kalmoes uit een ver land? Uw 

brandoffers zijn Mij niet welgevallig, en uw slachtoffers zijn Mij niet aangenaam. 

21 Daarom, zo zegt de HEERE: Zie, Ik ga dit volk struikelblokken geven waarover zij zullen struikelen:    

de vaders samen met de zonen, de buurman met zijn naaste, zij zullen omkomen. 

 

c. Oude paden, nieuwe wegen n.a.v. Jeremia 6 : 16 

                    Zo zegt de HEERE: Ga staan op de wegen, en zie, vraag naar de aloude paden, waar toch de goede 

weg is, en bewandel die. Dan zult u rust vinden voor uw ziel.  

                     Maar zij zeggen: Wij bewandelen die niet. 

 

3. Samenzang : Psalm 73 : 13 en 14 

 

Wien heb ik nevens U omhoog? 

Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog, 

Op aarde nevens U toch lusten? 

Niets is er, waar ik in kan rusten. 

Bezwijkt dan ooit, in bitt're smart 

Of bangen nood, mijn vlees en hart, 

Zo zult Gij zijn voor mijn gemoed 

Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. 

 

Wie, ver van U, de weelde zoekt, 

Vergaat eerlang en wordt vervloekt; 

Gij roeit hen uit, die afhoereren 

En U den trotsen nek toekeren; 

Maar 't is mij goed, mijn zaligst lot, 

Nabij te wezen bij mijn God; 

'k Vertrouw op Hem geheel en al, 

Den HEER, Wiens werk ik roemen zal. 

 

4. Referaat door ds. M.K. de Wilde uit Sommelsdijk: 

  

                   “De Bijbel over vrijheid” 



5. Samenzang: Psalm 107 vers 1 en 8 

 

Looft, looft den HEER gestadig; 

Die Oppermajesteit 

Is gunstrijk, zeer genadig, 

En goed in eeuwigheid. 

Dit zegg' elk, die, gered 

Door Hem van slaafse banden, 

In vrijheid is gezet 

Uit 's weêrpartijders handen. 

 

Laat zulken eer bewijzen 

Aan 's HEEREN gunst en macht, 

En al Zijn wond'ren prijzen 

Voor 't menselijk geslacht; 

Hij was 't, voor Wien gereed 

De koop'ren deuren weken, 

Die ijz'ren grend'len deed 

In duizend stukken breken. 

 

6. Referaat door Prof. dr. J. Hoek uit Veenendaal:  

   

                          “Luther over vrijheid” 
 

7. Samenzang: Psalm 32 vers 1 en 4 

 

Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven; 

Die van de straf voor eeuwig is ontheven; 

Wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, 

Voor 't heilig oog des HEEREN is bedekt. 

Welzalig is de mens, wien 't mag gebeuren, 

Dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren, 

En die in't vroom en ongeveinsd gemoed, 

Geen snood bedrog, maar blank' oprechtheid voedt. 

 

Gij zijt mij, HEER, ter schuilplaats in gevaren; 

Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren; 

G' Omringt me, daar Gij mij in ruimte stelt, 

Met blij gezang, dat mijn verlossing meldt. 

Mijn leer zal u, o mens, naar't recht doen hand'len, 

En wijzen u den weg dien gij zult wand'len; 

Ik zal u trouw verzellen met mijn raad, 

Terwijl mijn oog op u gevestigd staat. 

 

8. Sluiting door de 2e voorzitter ds. J.P. Nap 

 

a.  Schriftlezing: Johannes 8 : 25 – 36 

 

25 Zij zeiden dan tegen Hem: Wie bent U? En Jezus zei tegen hen: Wat Ik u vanaf het begin al zeg. 

26 Ik heb veel over u te zeggen en te oordelen, maar Hij Die Mij gezonden heeft, is waarachtig, en wat Ik 

van Hem gehoord heb, spreek Ik tot de wereld. 

27 Zij begrepen niet dat Hij tegen hen over de Vader sprak. 

28 Jezus dan zei tegen hen: Wanneer u de Zoon des mensen verhoogd zult hebben, zult u inzien dat    

Ik het ben, en dat Ik vanuit Mijzelf niets doe, maar dat Ik die dingen spreek zoals Mijn Vader Mij heeft 

onderwezen. 

29 En Hij Die Mij gezonden heeft, is met Mij. De Vader heeft Mij niet alleen gelaten, omdat Ik altijd doe 

wat Hem welgevallig is. 



30 Toen Hij deze dingen sprak, geloofden velen in Hem. 

31 Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn 

discipelen, 

32 en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken. 

33 Zij antwoordden Hem: Wij zijn Abrahams nageslacht en zijn nooit slaaf van iemand geweest; 

hoe kunt U dan zeggen: U zult vrij worden? 

34 Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. 

35 En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis; de zoon blijft er eeuwig. 

36 Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. 

 

         b. Dankgebed 

 

9.   Samenzang: Een vaste burcht : 1 en 2 (staande) 

 

Een vaste burg 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! 

 

Geen aardse macht begeren wij, 

die gaat welras verloren. 

Ons staat de sterke Held ter zij, 

die God ons heeft verkoren. 

Vraagt gij zijn naam? Zo weet, 

dat Hij de Christus heet, 

Gods eengeboren Zoon, 

verwinnaar op de troon: 

de zeeg' is ons beschoren 

 

         Een vraag stellen n.a.v. de lezingen.  
De vragen kunnen schriftelijk worden aangeleverd via mailadres: c.d.groenendijk@hotmail.com en 

moeten na afloop op de dag van de digitale bijeenkomst direct verzonden worden naar dit mailadres. 

De vragen worden beantwoord door de sprekers en deze vragen en antwoorden worden opgenomen in  

De Hervormde Vaan van november.   

Referaat boekje  
Van de lezingen zal er een boekje gemaakt worden en deze is achteraf te bestellen bij de 2e secr. C.D. 

Groenendijk, Koolmees 35, 2986 VB Ridderkerk of mailadres c.d.groenendijk@hotmail.com en de prijs 

per boekje is € 5,- incl. € 2,73 portokosten. Bij bestelling van meerdere boekjes zal de portokosten lager 

zijn en zal aangegeven worden wat de totale prijs dan zal zijn.  

Collecte onkosten 
            Ook voor deze digitale Toerustingsdag zijn er kosten die betaald moeten worden. Uw bijdrage kunt u 

overmaken naar bankrekening: NL08 RABO 0377871559 t.n.v. Herv. Mannenbond op G.G. te 

Nijkerk o.v.v. Toerustingsdag 2020. Of door gebruik te maken van de QR-code zoals hieronder is 

afgebeeld  
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