
 

 

 
 
         
 
 

     Bond van Christelijke Gereformeerde 
mannenverenigingen in Nederland 

 
                   Programma van de bondsdag 

 
op zaterdag 1 oktober 2022 

 
in de Chr. Geref. Kerk ‘De Tabernakel’ 

 
te Ede 

 
Aanvang: 10.30 uur 

 

                 Referaat door prof. dr. T.M. Hofman 
 

‘Gelovig Bijbellezen’ 
 

Organist: br. D.J. Mateman 
 

        



 

 

Opening van de bondsdag door de voorzitter van de 
mannenbond, ds. C.J. Droger 
 
Woord van welkom en mededelingen 
 
Samenzang: Psalm 133 vers 1, 2 en 3 
 
Ai, ziet, hoe goed, hoe lieflijk is ‘t, dat zonen 
van ’t zelfde huis als broeders samenwonen, 
daar ’t liefdevuur niet wordt verdoofd. 
’t Is als de zalf op ’s hogepriesters hoofd, 
de zalf waarmee hij is aan God gewijd, 
die door haar reuk het hart verblijdt. 
 
Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen, 
als ‘d olie, die van Arons hoofd gedropen, 
zijn baard en klederzoom doortrekt. 
Z’ is als de dauw, die Hermons kruin bedekt, 
die Sions top met vruchtbaar vocht besproeit 
en op zijn bergen nedervloeit. 
 
Waar liefde woont, gebied de HEER’ de zegen: 
daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen 
en ’t leven tot in eeuwigheid. 

 
Gebed 
 
Schriftlezing: Psalm 133 
 
Korte meditatie over Psalm 133 
 
Thema: ‘Echte broederlijke liefde’ 
 
Samenzang: ‘Zegen ons Algoede’ 
 
Zegen ons, Algoede, 
neem ons in Uw hoede 
en verhef Uw aangezicht 
over ons en geef ons licht. 
 



 

 

Stort, op onze bede, 
in ons hart Uw vrede, 
en vervul ons met de kracht 
van Uw Geest bij dag en nacht. 
 
Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus, onze Heer, 
amen, God, Uw naam ter eer! 

 
Brief aan onze zendingswerkers en zendingswerksters 
 
Samenzang: Psalm 87 vers 3 en 4 
 
De Filistijn, de Tyriër, de Moren, 
zijn binnen u, o Godsstad, voortgebracht. 
Van Sion zal het blijde nageslacht 
haast zeggen: "Deez' en die is daar geboren". 
 
God zal ze Zelf bevestigen en schragen 
en op Zijn rol, waar Hij de volken schrijft, 
hen tellen, als in Isrel ingelijfd, 
en doen den naam van Sions kind'ren dragen 
 
Brief aan Z.E.-minister-president M. Rutte  
    

Aanhankelijkheidsbetuiging aan Z.M. Koning Willem- 
Alexander  
 
Samenzang: Wilhelmus vers 1, 6 en 14 (staande) 
    
Wilhelmus van Nassouwe  Mijn schild ende betrouwen 
ben ik, van Duitsen bloed,  zijt Gij, o God mijn Heer, 
den vaderland getrouwe  op U zo wil ik bouwen, 
blijf ik tot in den dood.   verlaat mij nimmermeer. 
Een Prinse van Oranje   Dat ik toch vroom mag blijven, 
ben ik, vrij onverveerd,               Uw dienaar ’t aller stond, 
den Koning van Hispanje  de tirannie verdrijven 
heb ik altijd geëerd.   die mij mijn hart doorwondt. 



 

 

Oorlof, mijn arme schapen       
die zijt in grote nood, 
uw herder zal niet slapen 
al zijt gij nu verstrooid! 
Tot God wilt u begeven! 
Zijn heilzaam woord neemt aan, 
als vrome christen leven 

’t zal hier haast zijn gedaan! 
 

Bondsdagreferaat door prof. dr.T. M. Hofman over: 
‘Gelovig Bijbellezen’ 

 
Samenzang: Psalm 119 vers 84 en 86  
 
Mijn ziel bewaart Uw trouw getuigenis; 
dat heb ik lief, ook doe ik Uw bevelen. 
Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, 
door zijne smaak, én hart én zinnen strelen. 
Gij weet mijn weg, en hoe mijn wandel is; 
'k wil niets daarvan voor U, mijn God, verhelen. 
 
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. 

 
Onder het voorspel wordt er een collecte gehouden voor de 
onkosten van de bondsdag 
 
Sluiting van de morgenbijeenkomst (uiterlijk rond 12.00 uur) 
en gebed voor de maaltijd door prof. dr. T.M. Hofman 
 
Pauze tot 13.00 uur. In de pauze kunnen vragen voor de 
bespreking van het referaat worden ingeleverd. 
 
 
 



 

 

Opening van de middagbijeenkomst door ds. G.J. Post 
 
Schriftlezing: 1 Petrus 1:16-21 
 
Gebed 
 
Samenzang: Psalm 45:1,2 
 
Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen, 
zal ’t schoonste lied van ene Koning zingen; 
terwijl de Geest mijn gladde tonge drijft, 
is z’ als de pen van een, die vaardig schrijft. 
Beminlijk Vorst, Uw schoonheid hoog te loven, 
gaat al het schoon der mensen ver te boven. 
Genâ is op Uw lippen uitgestort, 
dies G’ eeuwiglijk van God gezegend wordt. 
 
Gord, gord, o Held, Uw zwaar aan Uwe zijde, 
Uw blinkend zwaard, zo scherp gewet ten strijde! 
Vertoon Uw glans, vertoon Uw majesteit, 
rijd zegerijk in Uwe heerlijkheid 
op ’t zuiv’re woord der waarheid. Rijd voorspoedig 
en heers alom rechtvaardig en zachtmoedig. 
Uw rechterhand zal ’t Godd’lijk rijk behoên 
en in de krijg geduchte daden doen. 
 

Bespreking van het referaat   
 
Samenzang: Psalm 146:3 en 8 
 
Zalig hij, die in dit leven 
Jakobs God ter hulpe heeft; 
hij, die door de nood gedreven, 
zich tot Hem om troost begeeft; 
die zijn hoop in ’t hach’lijkst lot 
vestigt op de HEER’, zijn God. 
 
 
 
 



 

 

’t Is de HEER van alle heren, 
Sions God, geducht in macht, 
Die voor eeuwig zal regeren 
van geslachte tot geslacht. 
Sion, zing uw God ter eer, 
prijs Zijn grootheid, loof de HEER’! 

 
Sluiting (om ongeveer 14.00 uur) door ds. W.A. Capellen 
  
Samenzang: ‘De kerk van alle tijden’ (staande) 
 
De kerk van alle tijden kent slechts één vaste grond: 
‘t is Christus die door lijden Zijn volk aan Zich verbond. 
Om haar als bruid te werven, kwam Hij ten hemel af. 
‘t Was Hij die door Zijn sterven aan haar het leven gaf. 
 
Uit ieder volk verkoren, toch in haar Heiland één, 
is zij door Hem herboren, blijft dit haar kracht alleen: 
één Geest, één vast vertrouwen, één doop, één heil’ge dis, 
één Heer, op wie te bouwen haar troost en rijkdom is. 
 
God houdt Zijn kerk in leven, hoe ook bespot, verdrukt, 
door dwalingen omgeven, verscheurd, uiteengerukt. 
Al roepen van de torens de wachters nog: Hoe lang? 
Straks gaat de dag beginnen en ’t klagen wordt gezang. 
 
Nog weet zij zich verbonden in haar drie-eenge Heer, 
met wie zijn trouw bevonden, de strijders van weleer. 
Een wolk van Godsgetuigen omringt ons in de strijd, 
tot wij met hen ons buigen, gekroond met heerlijkheid. 
 

Na afloop is er in de hal nog koffie/thee verkrijgbaar. 
 
Het bondsbestuur wenst u een goede thuisreis en een 
gezegende zondag toe! 


