
bij de Hervormingsavond
op donderdag 27 oktober 2022

in de Nieuwe kerk
Hardinxveld-Giessendam

Thema:  ‘Een vaste Burcht in  
wankele tijden’

Gezamenlijk initiatief  

van de Hervormde  

Gemeenten  

Boven Hardinxveld en  

Beneden Hardinxveld

wijk 1(oost)

 

Opening:

Ds. T.C. de Leeuw

Meditatie:  

Ds. P.D. Teeuw  

(Sliedrecht)

Sluiting:

Ds.  J.C. Breugem

Koor:  

Mannenensemble Ethan

Hardinxveld/Werkendam



Met medewerking van: Ds. T.C. de Leeuw
 Ds. P.D. Teeuw 
 Ds. J.C. Breugem
 Mannenensemble Ethan
 Organist samenzang Piet Meerkerk
 Organist koorzang Jan Rozendaal

De psalmen worden niet-ritmisch gezongen

De collecte bij de uitgang is voor Stichting IRS



Welkom en opening Ds. T.C. de Leeuw

Samenzang: Psalm 46: 1, 2, 4 en 6
 
 God is een toevlucht voor de Zijnen,
 Hun sterkt’, als zij door droefheid kwijnen;
 zij werden steeds Zijn hulp gewaar
 in zielsbenauwdheid, in gevaar.
 Dies zal geen vrees ons doen bezwijken,
 schoon d’ aard’ uit hare plaats mocht wijken,
 schoon ‘t hoogst gebergt’ uit zijne steê
 verzet wierd in het hart der zee.

 Laat vrij het schuimend zeenat bruisen,
 d’ ontroerde waat’ren hevig ruisen;
 de golven mogen door haar woên
 het berggevaarte daav’ren doen.
 De stad, het heiligdom, de woning
 van God, den allerhoogsten Koning,
 wordt in haar muren t’ allen tijd
 door beekjes der rivier verblijd.

 De HEER’, de God der legerscharen,
 is met ons, hoedt ons in gevaren.
 De HEER’, de God van Jacobs zaad,
 is ons een burg, een toeverlaat.
 Komt, wilt op ‘s HEEREN daden merken,
 aanschouwt des Hoogsten grote werken.
 Zijn macht, die nooit te stuiten is,
 Maakt d’ aarde tot een wildernis.

 De HEER’, de God der legerscharen,
 is met ons, hoedt ons in gevaren.
 De HEER’, de God van Jacobs zaad,
 is ons een burg, een toeverlaat.

Gebed Ds. T.C. de Leeuw



Schriftlezing: Psalm 46  Ds. T.C. de Leeuw

Een vaste burcht is onze God
1.  Een lied op Alamoth, voor de koorleider, van de zonen van Korach.

2.  God is ons een toevlucht en vesting; 
Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden.

3.  Daarom zullen wij niet bevreesd zijn, al veranderde de aarde van plaats 
en werden de bergen verzet naar het hart van de zeeën.

4.  Laat haar water bruisen, laat het schuimen, 
laat de bergen beven door haar onstuimigheid. Sela

5.  De beekjes van de rivier verblijden de stad van God,
 het heiligdom, de woningen van de Allerhoogste.
6.  God is in haar midden, zij zal niet wankelen;
 God zal haar helpen bij het aanbreken van de morgen.
7.  De heidenvolken tierden, de koninkrijken wankelden; 

Hij liet Zijn stem klinken: de aarde smolt weg.

8.  De HEERE van de legermachten is met ons; 
de God van Jakob is voor ons een veilige vesting. Sela

9.  Kom, zie de daden van de HEERE, 
Die verwoestingen op de aarde aanricht;

10.  Die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde, 
de boog breekt en de speer in stukken slaat, 
de wagens met vuur verbrandt.

11.  Geef het op en weet dat Ik God ben; 
Ik zal geroemd worden onder de heidenvolken, 
Ik zal geroemd worden op de aarde.

12.  De HEERE van de legermachten is met ons; 
de God van Jakob is voor ons een veilige vesting. Sela

Samenzang: Vaste Rots van mijn behoud: 1, 2, 3 en 4
 
 Vaste Rots van mijn behoud,
 als de zonde mij benauwt,
 laat mij steunen op uw trouw,
 laat mij rusten in uw schauw,
 waar het bloed, door U gestort,
 mij de bron des levens wordt.



 Jezus, niet mijn eigen kracht,
 niet het werk door mij volbracht,
 niet het offer dat ik breng,
 niet de tranen die ik pleng,
 schoon ik om mijn zonden ween,
 kunnen redden, Gij alleen.

 Zie, ik breng voor mijn behoud
 U geen wierook, mirr’ of goud;
 moede kom ik, arm en naakt,
 tot de God, die zalig maakt,
 die de arme kleedt en voedt,
 die de zondaar leven doet!

 Eenmaal als de stonde slaat
 dat dit lichaam sterven gaat,
 als mijn ziel uit d’aardse woon’
 opklimt tot des Rechters troon,
 Rots der eeuwen, in uw schoot
 berg mijn ziele voor de dood.

Mannenensemble Ethan

Koorzang: Psalm 119: 3, 67 en 86 K.J. Mulder

 Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest!
 Mocht die mij op mijn paân ten leidsman strekken!
 ‘k Hield dan Uw wet, dan leefd’ ik onbevreesd;
 Dan zou geen schaamt’ mijn aangezicht bedekken,
 Wanneer ik steeds opmerkend waar’ geweest,
 Hoe Uw geboôn mij tot Uw liefde wekken.

 Maak in Uw woord mijn gang en treden vast,
 Opdat ik mij niet van Uw paân moog’ keren;
 En wordt mijn vlees door ‘t kwade licht verrast,
 Ai, laat het mij toch nimmer overheren.
 Verlos mij, HEER, van ‘s mensen overlast,
 Dan zal ik U, naar Uw bevelen, eren.



 Dan vloeit mijn mond steeds over van Uw eer,
 Gelijk een bron zich uitstort op de velden;
 Wanneer ik door Uw Geest Uw wetten leer,
 Dan zal mijn tong Uw redenen vermelden;
 Want Uw geboôn zijn waarlijk recht, o HEER;
 Gij zult de vlijt van die U zoekt, vergelden.

Koorzang: Neem mij gevangen, Heer’: 1, 2 en 3 A.M. van der Vlist

 Neem mij gevangen, Heer’, dan ben ik waarlijk vrij.
 Mijn zwaard leg ‘k aan Uw voeten neer, dat ik verwinnaar zij.
 Als ik moet gaan alleen, slaat mij de overmacht:
 Houdt Uwe armen om mij heen en leid mij door den nacht.

 Mijn hart is arm en bang, en riethalm in de wind,
 In weerloos wank’len ondergang, tot het zijn Meester vindt.
 Het kan in vrijheid gaan, als Gij ’t gebonden houdt,
 Door Uwe liefde rond omvaân, door angst noch dood benauwd.

 Mijn arm is zwak en moe, ik heb slechts kleine kracht,
 Maar in het armlijkst, wat ik doe, wordt Uwe kracht volbracht.
 Opdat ik iets vermoog’: ga in de stijd vooraan:
 Uw heil’ge Adem van omhoog ontplooi’ de kruistochtvaan. Amen.

Koorzang: ‘k Zal Hem loven in mijn lied: 1, 2 en 3 J. Bredewout

  Schreeuwend naar de waterstromen, roept een hert, de jacht 
 ontkomen.

 Zo ook dorst mijn ziel naar U, U de God die levend zijt.
 Wanneer kom ik voor Uw aangezicht, zal ik ingaan in Uw woning?
 ‘k Zal Hem loven in mijn lied! ‘k Zal hem loven in mijn lied!

 Tot mijn spijs zijn mij mijn tranen, op de dagen, in de nachten.
 Als mijn haters in hun spot, zeggen waar is nu uw God?
 Wanneer kom ik voor Uw aangezicht, zal ik ingaan in Uw woning?
 ‘k Zal Hem loven in mijn lied! ‘k Zal hem loven in mijn lied!



 Neergebogen door de onrust, in het land van de Jordaan.
 Denkt mijn ziel, o God, aan U, als de golven hoger gaan.
 Wanneer kom ik voor Uw aangezicht, zal ik ingaan in Uw woning?
  ‘k Zal Hem loven in mijn lied! ‘k Zal hem loven in mijn lied!  

 in mijn lied Hem loven
 Hij gebied Zijn goedertierenheid. In de nacht zal ik Hem loven.
 Een gebed tot God die leeft, die mij weer vreugde geeft.
 Wanneer kom ik voor Uw aangezicht, zal ik ingaan in Uw woning?
 ‘k Zal Hem loven in mijn lied! ‘k Zal Hem loven in mijn lied! 
 Hem loven in mijn lied! Hem loven in mijn lied! In mijn lied!

Meditatie Ds. P.D. Teeuw

Samenzang: Nooit kan ‘t geloof te veel verwachten: 1 en 2
 
 Nooit kan ‘t geloof te veel verwachten,
 des Heilands woorden zijn gewis.
 ‘t Faalt aardse vrienden vaak aan krachten,
 maar nooit een vriend als Jezus is.
 Wat zou ooit zijne macht beperken? 
 ‘t Heelal staat onder zijn gebied.
 En wat zijn liefde wil bewerken,
 ontzegt hem zijn vermogen niet.

 Die hoop moet al ons leed verzachten.
 Komt, reisgenoten, ’t hoofd omhoog.
 Voor hen die ‘t heil des Heren wachten,
 zijn bergen vlak en zeeën droog.
 O zaligheid niet af te meten,
 o vreugd, die alle smart verbant.
 Daar is de vreemd’lingschap vergeten
 en wij, wij zijn in ‘t vaderland.



Mannenensemble Ethan

Koorzang: Psalm 6: 1, 2 en 9 W.H. Zwart

 O HEER’, Gij zijt welda - - dig;
 Straf mij niet ongenadig
 In Uwen toornegloed,
 Ai, matig Uw kastijden;
 Sla mij met medelijden,
 Gelijk een vader doet.

 Vergeef mij al mijn zon - den,
 Die Uwe hoogheid schonden;
 Ik ben verzwakt, o HEER!
 Genees mij, red mijn leven;
 Gij ziet mijn beend’ren beven;
 Zo slaat Uw hand mij neer.

 De HEER’ wild’ op mijn ker - men,
 Zich over mij ontfermen;
 Hij heeft mijn stem verhoord,
 De HEER zal, op mijn smeken,
 Geen hulp mij doen ontbreken;
 Hij houdt getrouw Zijn woord.

Koorzang: Hoe lief’lijk zijn Uw woningen S. Liddle / K.J. Mulder

 Hoe lief’lijk zijn Uw woningen, mijn Heer en God,
 Mijn ziel bezwijkt van verlangen naar Uw voorhoven Heer.
 Mijn hart en mijn vlees roepen uit naar de levende God.
 Zelfs een mus vindt voor zich daar een huis,
 En de zwaluw een nest waar zij haar jongskens legt,
 Bij Uw altaren, bij Uw altaren der heerscharen, Heer,
 Mijn Koning en God.

 O God van gena, hoor mij aan!
 Liever toefd’ ik aan de dorpel van het huis van mijn God,
 Dan te wonen in de tent der goddeloosheid.
 Want één dag in Uw voorhoven is beter dan duizend elders.



Koorzang: Nader, nog nader: 1, 2 en 3 K.J. Mulder

 Nader, nog nader, U meer nabij;
 Houd mij, o Heiland, steeds dicht aan Uw zij;
 Slechts aan Uw boezem ben ik gerust,
 Gij brengt mij veilig naar d’ eeuwige kust,
 Gij brengt mij veilig naar d’ eeuwige kust.

 Nader, nog nader, Heer, ik ontvlied
 Alles, wat ’t leven mij zonder U biedt;
 Kost m’ ook U dienst bespotting of pijn.
 Toch wens ‘k voor eeuwig Uw volg’ling te zijn.
 Toch wens ‘k voor eeuwig Uw volg’ling te zijn.

 Nader, nog nader, na zorg en strijd,
 Wacht mij de rust, door Uw liefde bereid.
 Wat ook gebeure, ‘k nader steeds meer;
 Jezus, mijn Heiland, kom haastig, o Heer!
 Jezus, mijn Heiland, kom haastig, o Heer!

Samenzang: Psalm 93: 1 en 4
 
 De HEER’ regeert, de hoogste Majesteit,
 bekleed met sterkt’, omgord met heerlijkheid,
 bevestigt d’ aard’ en houdt door Zijne hand
 dat schoon gebouw onwankelbaar in stand.

 Uw macht is groot, Uw trouw zal nooit vergaan,
 al wat Gij ooit beloofd hebt, zal bestaan.
 De heiligheid is voor Uw huis, o HEER’,
 eeuw uit, eeuw in, tot sieraad en tot eer!

Dankwoord Ds. J.C. Breugem

Sluiting dankgebed Ds. J.C. Breugem



Samenzang: Een vaste burcht is onze God: 1, 2, 3 en 4
 
 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!

 Geen aardse macht begeren wij,
 die gaat welras verloren!
 Ons staat de sterke Held terzij’,
 dien God ons heeft verkoren.
 Vraagt gij zijn naam? Zo weet
 dat Hij de Christus heet,
 Gods eengeboren Zoon,
 Verwinnaar van de troon!
 De zeeg’ is ons beschoren

 En grijnsd’ ook d’open hel ons aan
 met al haar duiv’ lentallen
 toch zal geen vrees ons nederslaan
 toch doen wij ‘t krijgslied schallen!
 Hoe ook de satan woedt,
 wij staan hem, voet voor voet,
 wij tarten zijn geweld!
 Zijn vonnis is geveld!
 Een woord reeds doet hem vallen.

 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!



Collecte bij de uitgang voor Stichting IRS

Mannenensemble Ethan

Het ensemble is opgericht op 1 oktober 2006 en bestaat uit ongeveer 20 leden.
De grondslag is de Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid.
Wij gaan voor een warme mannenzang en zingen psalmen en andere  
Nederlandstalige liederen.
Wij repeteren om de twee weken in de Hervormde kerk te Noordeloos.
Ons ensemble staat onder leiding van dirigent Arie van der Vlist.
Samen met het bestuur is hij verantwoordelijk voor het repertoire en de  
muzikale koers.
Het orgel is de basisbegeleiding en wordt bespeeld door Jan Rozendaal.

Wij zijn op zoek naar nieuwe leden.
We repeteren 1x per 2 weken op dinsdagavond.
(8/11, 22/11, 6/12 en 20/12).
Hervormde Kerk in Noordeloos om 20.00 uur.

Kom gerust eens langs om vrijblijvend een avond mee te zingen.




