
 

Hervormde Mannenbond  
www.hervormdemannenbond.nl 

Toerustingsdag 2021 
  

Programmaboekje zie binnenkant 

 
D.V. ZATERDAG 30 OKTOBER  

Livestream van 10.00 uur – ca.12.15 uur 

Thema: Bevende troost…! 

Apocalyptische beelden in apocalyptische tijden 

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

Spreker: Ds. A.J. van den Herik uit Dordrecht 

Referaat 1  “Boek Openbaring en hoe wij lezen” 

Referaat 2 “Boek Openbaring en hoe wij leven” 

Afscheid nemen van bestuursleden ds. J.P. Nap en  

dhr. C. Oosterom en voorstellen van de nieuwe bestuursleden ds. H.J.T. 

Lubbers en dhr. A. Kreijkes door de voorzitter 

 

Bespreking van de ingekomen vragen 

 

Sluiting door ds. E. de Mots 

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

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

De vragen kunnen digitaal direct worden aangeleverd via groenendijkit.nl/mannenbond en u 

krijgt een invul tabel om de vraag daarin te stellen en klik dan op verzenden.     

 

 

http://www.hervormdemannenbond.nl/
https://www.youtube.com/c/Rondzes/live


 

 

PROGRAMMA 

1. Samenzang: Psalm 95 vers 1 en 4 
 
Komt, laat ons samen Isrels HEER. 
Den rotssteen van ons heil, met eer, 
Met Godgewijden zang ontmoeten; 
Laat ons Zijn gunstrijk aangezicht, 
Met een verheven lofgedicht 
En blijde psalmen, juichend groeten. 
 
 

Want Hij is onze God, en wij 
Zijn 't volk van Zijne heerschappij, 
De schapen, die Zijn hand wil weiden; 
Zo gij Zijn stem dan heden hoort, 
Gelooft Zijn heil- en troostrijk woord; 
Verhardt u niet, maar laat u leiden. 
 

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

a. Gebed 
 

b. Schriftlezing: Openbaring 3 : 14 - 22 
 

Zevende brief: aan Laodicea 
14.  En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea: Dit zegt de Amen, de          

getrouwe en waarachtige Getuige, het begin van Gods schepping: 
 15.  Ik ken uw werken, en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud 

of heet! 
 16.  Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal Ik u uit Mijn mond          

spuwen. 
 17.  Want u zegt: Ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek,  
        maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt     

bent. 
 18.  Ik raad u aan dat u van Mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk 

wordt, en witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid 
niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien. 

 19.  Ieder die Ik liefheb, wijs Ik terecht en bestraf Ik. Wees dan ijverig en bekeer u. 
 20.  Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, 

zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij. 
 21.  Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik 

overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb. 
  22.  Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.  

 
 
 

c. Thema: Christus klopt aan de deur van ons hart n.a.v. Openbaring 3 : 20 
           Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, 

zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij. 



 

 
3. Samenzang : Psalm 23 : 2 en 3 
 

Ik vrees niet, neen, schoon ik door duistre dalen; 
In doodsgevaar, bekommerd om moest dwalen, 
Gij blijft mij bij in alle tegenspoeden; 
Uw stok en staf zal mij altoos behoeden. 
Gij troost mijn ziel, en richt, in mededogen, 
De tafel aan, voor mijner haat'ren ogen. 
 
Gij zalft mijn hoofd; Gij doet mijn blijdschap groeien, 
En van Uw heil mijn beker overvloeien. 
Het zalig goed, mij door Uw gunst gegeven, 
Verlaat mij niet, maar volgt mij al mijn leven; 
Zodat ik in het heilig huis des HEEREN, 
Een lange reeks van dagen, blijf verkeren. 
 

 
4. Referaat 1. Ds. A.J. van den Herik uit Dordrecht: 
  

“Boek Openbaring en hoe wij lezen” 
 

a. Schriftlezing: Openbaring 5  
De boekrol met de zeven zegels 

 

1. En ik zag in de rechterhand van Hem Die op de troon zat, een boekrol, van 
binnen en van buiten beschreven, verzegeld met zeven zegels. 

2. En ik zag een sterke engel, die met luide stem uitriep: Wie is het waard de 
boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? 

3. Maar er was niemand in de hemel en ook niet op de aarde of onder de aarde die 
de boekrol kon openen of hem inzien. 

4. En ik huilde erg, omdat er niemand werd gevonden die het waard was die boekrol 
te openen, te lezen of in te zien. 

5. En een van de ouderlingen zei tegen mij: Huil niet. Zie, de Leeuw Die uit de stam 
van Juda is, de Wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en 
zijn zeven zegels te verbreken. 

 

Het Lam opent de boekrol 

 

6. En ik zag, en zie: te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van 
de ouderlingen stond een Lam als geslacht, met zeven hoorns en zeven ogen. 
Dat zijn de zeven Geesten van God, die uitgezonden zijn over heel de aarde. 

7. En Het kwam, en heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van Hem Die op 
de troon zat. 

8. En toen Het de boekrol genomen had, wierpen de vier dieren en de vierentwintig 
ouderlingen zich vóór het Lam neer. Zij hadden elk een  citer en gouden schalen 
vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. 



 

9. En zij zongen een nieuw lied en zeiden: U bent het waard om de boekrol te 
nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God 
gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie.  

10. En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij   zullen 
als koningen regeren over de aarde. 

11. En ik zag, en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon, van de dieren 
en van de ouderlingen. En hun aantal bedroeg tienduizenden tienduizendtallen 
en duizenden duizendtallen. 

12. En zij zeiden met luide stem: Het Lam Dat geslacht is, is het waard om de kracht 
te ontvangen, en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. 

13. En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is, en 
alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Aan Hem Die op de troon zit, en aan het 
Lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. 

14. En de vier dieren zeiden: Amen. En de vierentwintig ouderlingen wierpen zich 
neer en aanbaden Hem Die leeft in alle eeuwigheid. 

 
5. Samenzang: Psalm 74 vers 16, 18 en 20 
 

De dag is d' Uw'; ook vormdet Gij den nacht; 
Gij schiept het licht, de zon met gloed en stralen; 
Door U is d' aard' gesteld in juiste palen; 
Elk jaarseizoen hebt Gij tot stand gebracht. 
 
Geef 't wild gediert', dat niets in 't woên ontziet, 
De ziele van Uw tortelduif niet over; 
Laat, grote God, om een gehaten rover 
Uw kwijnend volk niet eeuwig in 't verdriet. 
 
Dat elk verdrukt' Uw bijstand eens erlang'; 
Laat, laat Uw volk niet schaamrood wederkeren; 
Maar wil van hen ellend' en nooddruft weren, 
Opdat z' Uw naam verheffen in gezang. 
 
 
 

6. Referaat 2. Ds. A.J. van den Herik uit Dordrecht: 
  

“Boek Openbaring en hoe wij leven” 
 

a. Schriftlezing: Openbaring 17: 1-10, 18 
De vrouw op het beest 

 

1. En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, kwam en sprak 

met mij en zei tegen mij: Kom, ik zal u het oordeel over de grote hoer laten 

zien, die aan vele wateren zit. 

2. Met haar hebben de koningen van de aarde hoererij bedreven, en de 

bewoners van de aarde zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij. 



 

3. En in de geest bracht hij mij weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw 

zitten op een scharlakenrood beest, dat vol van godslasterlijke namen was, 

met zeven koppen en tien hoorns. 

4. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en getooid met goud, 

edelgesteente en parels, en zij had een gouden drinkbeker in haar hand, vol 

van gruwelen en van onreinheid van haar hoererij. 

5. En op haar voorhoofd stond een naam geschreven Geheimenis, het grote 

Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde. 

6. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen, en van 

het bloed van de getuigen van Jezus. En ik was bovenmate toen ik haar zag. 

7. En de engel zei tegen mij: Waarom verwondert u zich? Ik zal u het 

geheimenis vertellen van de vrouw en van het beest dat haar draagt, dat de 

zeven koppen heeft en de tien hoorns. 

8. Het beest dat u gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit de 

afgrond en naar het verderf gaan. En zij die op de aarde wonen, van wie niet 

vanaf de grondlegging van de wereld de naam geschreven staat in het boek 

des levens, zullen zich verwonderen als zij het beest zien, dat was en niet is, 

hoewel het er toch is. 

9. Hier is het verstand dat wijsheid heeft: de zeven koppen zijn zeven bergen, 

waarop de vrouw zit. 

10. Ook zijn het zeven koningen: vijf zijn er gevallen, een is er, de andere is 

nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven. 

18. En de vrouw die u gezien hebt, is de grote stad, die koninklijke 

heerschappij voert over de koningen van de aarde. 

 

 

b. Schriftlezing: Openbaring 18: 1- 4 
Val van Babylon 

 

1. Hierna zag ik een andere engel neerdalen uit de hemel. Hij had grote macht, 
en de aarde werd verlicht door zijn heerlijkheid. 

2. En hij riep uit met krachtige stem: Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote 
Babylon, en een woonplaats van demonen geworden, een schuilplaats voor 
allerlei onreine geesten en een schuilplaats voor allerlei onreine en 
weerzinwekkende vogels. 

3. Want van de wijn van de toorn van haar hoererij hebben alle volken 
gedronken, en de koningen van de aarde hebben hoererij met haar 
bedreven, en de kooplieden van de aarde zijn rijk geworden door de kracht 
van haar losbandig leven. 

4. En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Ga uit haar weg, Mijn 
volk, opdat u geen deelhebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar 
plagen zult ontvangen 

 
 
 



 

 

c. Schriftlezing: Openbaring 21: 1- 8 
De nieuwe hemel en de nieuwe aarde 

 

1. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en 
de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer. 

2. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van 
God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk 
gemaakt is. 

3. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij 
de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf 
zal bij hen zijn en hun God zijn. 

4. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer 
zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de 
eerste dingen zijn voorbijgegaan. 

5. En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei 
tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. 

6. En Hij zei tegen mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin 
en het Einde. Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron 
van het water des levens. 

7. Wie overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal 
voor Mij een zoon zijn. 

 
8. Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, 

ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars: hun deel is 
in de poel die van vuur en zwavel brandt.  
Dit is de tweede dood. 

 

7.  Samenzang: Psalm 97 vers 1, 6 en 7 
 

God heerst als Opperheer;                  
Dat elk Hem juichend eer'; 
Gij, aarde, zee en eiland, 
Verheugt u in uw Heiland. 
Hem dekt met majesteit 
Der wolken donkerheid; 
Hij vestigt Zijnen troon 
Op heil'ge rijksgeboôn, 
Vol recht en wijs beleid. 
 
Beminnaars van den HEER, 
Verbreiders van Zijn eer, 
Hoopt steeds op Zijn genade, 
En haat altoos het kwade. 
Hij, die in tegenspoed 
Zijn gunstgenoten hoedt, 
Verleent hun onderstand, 
En redt z' uit 's bozen hand, 
Die op hun onschuld woedt. 



 

 
Gods vriend'lijk aangezicht, 
Heeft vrolijkheid en licht 
Voor all' oprechte harten, 
Ten troost verspreid in smarten. 
Juicht, vromen, om uw lot; 
Verblijdt u steeds in God; 
Roemt, roemt Zijn heiligheid; 
Zo word' Zijn lof verbreid 
Voor al dit heilgenot. 

 
8. Afscheid nemen van bestuursleden ds. J.P. Nap en dhr. C. Oosterom  

en voorstellen van de nieuwe bestuursleden ds. H.J.T. Lubbers en  
dhr. A. Kreijkes door de voorzitter ds. J.H. Lammers. 

 
9.   Toezingen van oud en nieuwe bestuursleden (staande). 

    
   Psalm 134 vers 3 

Dat 's HEEREN zegen op u daal'; 

Zijn gunst uit Sion u bestraal'; 

Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer; 

Looft, looft dan aller heren HEER. 

 
10.   Bespreking van de ingekomen vragen door ds. A.J. van den Herik 

 

11.   Sluiting door ds. E. de Mots 
 

  Dankgebed 
 

12.    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 



 

Vragen bij elk referaat: 
 
Referaat 1. Boek Openbaring en hoe wij lezen. 
Lees Openbaring 5. Het Lam is als enige bevoegd en in staat om de verzegelde 
boekrol te openen. Het Lam is de Heere Jezus.  

1. Waarom wordt Hij het Lam genoemd?  
2. Welke namen draagt Hij nog meer (vers 5).  
3. Welke bijzondere kenmerken heeft dat Lam en wat zegt dat ons (vers 6).  
4. Waarom zou het Lam als de enige de zegels van het boek kunnen verbreken? En 

wat betekent dat? 
5. Welke troost en bemoediging haalt u uit dit gedeelte? 

 
Referaat 2. Boek Openbaring en hoe wij leven. 
Lees Openbaring 17:1-10,18; 18: 1-4; 21:1-8 
Openbaring 17 en 18 gaan over de grote stad Babylon. Zij is de verpersoonlijking 
van de zonde. De machten van de wereld hebben zich nauw met haar verbonden 
('hoererij'). 

1. Welke zonden worden genoemd? Zie o.a. 17:3-4 en 18:3. Wat herkennen we 
daarvan in onze tijd?  

2. Waarom is de verbinding van goddeloosheid en macht zo gevaarlijk? 
3. Waartoe worden we opgeroepen en wat betekent dat concreet (18:4) 
4. De hoer uit Openbaring 17 is de afzichtelijke tegenhanger van de bruid uit 

Openbaring 20-21. Maak eens een vergelijking tussen deze twee? 
5. Welke vermaning, aansporing en troost haalt u uit deze gedeelten. 

 
    Referaat boekje  

Van de referaten is een boekje gemaakt en deze is nu 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 zal ongeveer tussen € 2,- 
en € 2,50 uitkomen en dit is afhankelijk van de oplage die in één keer gemaakt 
kan worden en is excl. portokosten. Bij bestelling van meerdere boekjes (probeer 
dit per vereniging te organiseren) 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 2021. Of 
door gebruik te maken van de QR-code zoals hieronder is afgebeeld en met de 
camera van uw mobiel is te scannen. 
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