PROGRAMMA
Samenzang zal ritmisch worden gezongen

Samenzang: Ps. 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.

Opening: Ds. H. Klink
Hervormd predikant uit Hoornaar
Schriftlezing: 1 Korinte 1 : 10 – 24 (HSV)

Samenzang: Ps. 32 : 1
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.

Koorzang – Jeugdkoor “Kol Sjofar“ uit Leerbroek
Psalm 27
Psalm 73
Jezus, Gij mijn leven
Avondgebed

Meditatie : Ds. H. Klink
Hervormd predikant uit Hoornaar
Thema: “opdat het kruis van Christus niet verijdeld worde”
(actualiteit van 31 Oktober 1517)

Samenzang: Ps. 89 : 7 en 8
Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort!
Zij wandlen, HEER, in 't licht van 't Godd'lijk aanschijn voort.
Zij zullen in Uw Naam zich al de dag verblijden.
Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht schraagt hen in 't lijden,
Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen,
maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen.
Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht;
Uw vrije gunst alleen wordt d' ere toegebracht.
Wij steken 't hoofd omhoog en zullen d' eerkroon dragen;
door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen.
Want God is ons ten schild in 't strijdperk van dit leven,
en onze Koning is van Isrels God gegeven.

Koorzang – Mannenkoor “Ons Genoegen” uit Poederooijen
Psalm 25

bew. Klaas J. Mulder

Psalm 25: 10
(alle aanwezigen zingen mee)
Hoed mijn ziel, en red z' uit noden.
Maak mij niet beschaamd, o HEER.
Want ik kom tot U gevloden.
Laat d' oprechtheid meer en meer,
met de vroomheid, mij behoen.
'k Wacht op U in mijn ellenden.
Laat Uw hand, in tegenspoen,
Israel verlossing zenden.
Heilig Woord van God (solist Johan van Dalen)

bew. Pieter Stolk

Psalm 135

bew. Martin Zonnenberg

Psalm 135: 12 (alle aanwezigen zingen mee)
Sion, loof met dankbre stem
God, uw HEER, die eeuwig leeft;
en het schoon Jeruzalem,
door Zijn woning luister geeft.
Loof Hem voor uw heilrijk lot,
Loof al juichend uwen God!

Jeruzalem

bew. Meindert Kramer

Psalm 72: 11 (alle aanwezigen zingen mee)
Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen;
men loov' Hem vroeg en spa.
De wereld hoor', en volg' mijn zangen,
met amen, amen na.
Witter dan sneeuw

bew. Martin Zonnenberg

Vaste rots van mijn behoud

bew. Jan van der Waart

Sluiting : Ds. E. van der Poel, Hervormd predikant van Schoonrewoed
Tijdens voorspel collecte t.b.v. In de Rechte Straat.
Project : “Evangelisatie in Den Bosch en omstreken”.
Op de markt te flyeren, bijbels uit delen en gesprekken aangaan. Zo mensen
benaderen om ze weer in aanraking te brengen met het evangelie.

“Een vaste burcht is onze God”
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 ter zij,
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!

Medewerkenden:





Jeugdkoor “Kol Sjofar”
Mannenkoor “Ons Genoegen”
Kees Verweij
Jannie Bogerd

o.l.v. Heleen Aalvanger
o.l.v. Anneke van der Streek
orgel
kosteres

