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Programma

Welkom 
en opening Ds. H. Russcher

Gebed en 
Schriftlezing Romeinen 7: 14-26 
 14.  Want wij weten, dat de wet geestelijk is, maar ik ben 

vleselijk, verkocht onder de zonde. 15. Want hetgeen ik doe, 
dat ken ik niet; want hetgeen ik wil, dat doe ik niet, maar 
hetgeen ik haat, dat doe ik. 16. En indien ik hetgene doe, dat 
ik niet wil, zo stem ik de wet toe, dat zij goed is. 17. Ik dan 
doe datzelve nu niet meer, maar de zonde, die in mij woont. 
18. Want ik weet, dat in mij, dat is, in mijn vlees, geen goed 
woont; want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, 
dat vind ik niet. 19. Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar 
het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik. 20.  Indien ik hetgene 
doe, dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelve niet meer, maar de 
zonde, die in mij woont. 21. Zo vind ik dan deze wet in mij; 
als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. 22. Want 
ik heb een vermaak in de wet Gods, naar den inwendigen 
mens; 23.  Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke 
strijdt tegen de wet mijns gemoeds, en mij gevangen neemt 
onder de wet der zonde, die in mijn leden is. 24.  Ik ellendig 
mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? 
25. Ik dank God, door Jezus Christus, onzen Heere. 26. Zo dan, 
ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het 
vlees de wet der zonde.

Hervormingsavond 2020
Zaterdag 31 oktober 2020 

Julianakerk 
Prins Bernhardlaan 26
Veenendaal 

Aanvang: 19.45 uur
Opening 
en sluiting: Ds. H. Russcher 
Sprekers: Dr. J.B. ten Hove 
 Dr. R. Bisschop
Thema: “Bevrijd”

M.m.v.: Muziekgroep Julianakerk
Piano: Matthijs Verhoeks
Orgel: Kees van Vreeswijk
Dwarsfluit: Janneke van Leeuwen
Zang: Hilde Versteeg
 Leander Schuurman
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Muzikaal intermezzo

 Con Spirito – Johan Bredewout
 Passacaglia – Rolf Løvland
 Jezus, Hij is Koning – Martin Zonnenberg

 Jezus, Hij is Koning
 
 Jezus, Hij is Koning,
 Jezus, Hij is Koning,
 Koning van het gans heelal.
 Ja, diep in mijn hart leeft dit geloof:
 Jezus, Hij is Koning!

 Jezus heeft ons vrijgekocht,
 Jezus heeft ons vrijgekocht,
 vrijgekocht door ‘t dierbaar bloed.
 Ja, diep in mijn hart, leeft dit geloof:
 Jezus heeft ons vrijgekocht.

 Jezus, Hij zal komen,
 Jezus, Hij zal komen,
 komen zal Hij met gejuich.
 Ja, diep in mijn hart leeft dit geloof:
 Jezus, Hij zal komen.

Meditatie: “Bevrijd: lessen van Augustinus 
 over de geestelijke strijd.”
 Dr. J.B. ten Hove 

Muzikaal intermezzo

 Lamento – Jan Mulder
 Komt nu met zang – Johan Bredewout
 Ik wandel in het licht met Jezus – Arjan Breukhoven

 Ik wandel in het licht met Jezus

 Ik wandel in het licht met Jezus,
 Het donk’re dal ligt achter mij,
 En ‘k weet mij in zijn trouw geborgen,
 Welk een liefdevolle vriend is Hij.
 Ik wandel in het licht met Jezus,
 En ‘k luister naar zijn dierb’re stem,
 En niets kan mij van Jezus scheiden
 Sinds ik wandel in het licht met Hem.

 Ik wandel in het licht met Jezus,
 Geen duist’re wolk bedekt de zon,
 En ‘k kan niet anders ‘k moet Hem prijzen,
 Die de zonde in mij overwon.
 Ik wandel in het licht met Jezus,
 En ‘k luister naar zijn dierb’re stem,
 En niets kan mij van Jezus scheiden
 Sinds ik wandel in het licht met Hem.

 Ik wandel in het licht met Jezus,
 Mijn ziel is Hem gans toegewijd,
 Met Hem verrezen tot nieuw leven,
 Volg ‘k mijn Heiland tot in eeuwigheid.
 Ik wandel in het licht met Jezus,
 En ‘k luister naar zijn dierb’re stem,
 En niets kan mij van Jezus scheiden
 Sinds ik wandel in het licht met Hem.
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Kerkhistorische bijdrage: 

 “Toch bevrijd!”
 Dr. R. Bisschop

 Martelarenboeken vertellen talrijke verhalen over vervolgingen 
in de tijd van de Reformatie, zeg maar de 16e eeuw. Echter, 
ook daarna waren de vervolgingen nog niet voorbij. In deze 
bijdrage worden twee verhalen uit het Schotland van de 17e 
eeuw verteld. Het gaat niet over wonderlijke ontsnappingen, 
integendeel, maar: toch bevrijd!”

Muzikaal intermezzo 

 God and God alone – trad.

Collecte bestemd voor stichting In de Rechte Straat (IRS) 
 In de Rechte Straat (IRS) is een interkerkelijke stichting die 

zich ten doel stelt rooms-katholieke medemensen bekend te 
maken met het oorspronkelijke Evangelie van Jezus Christus.

 U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening:
 NL57 RABO 0387 0057 49, via de volgende betaallink: 
 https://useplink.com/payment/34JI46yaz41iQmvjU7ni/
 of scan onderstaande QR-code:

 

Sluiting Ds. H. Russcher 

Muzikale 
afsluiting  Een vaste burcht is onze God
 Martin Zonnenberg

 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!

 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!

Uitleidend orgelspel



Meer dan drukken! Drukkerij AMV is een middelgroot grafisch bedrijf, waar de persoonlijke benadering en grote betrokkenheid 

bij de opdrachtgever(s) centraal staan. We verzorgen graag de vormgeving en het drukken van boeken voor onze relaties.  

Daarnaast geeft Drukkerij AMV ook in eigen beheer enkele titels uit. 

Uitgaven van AMV

info@drukkerij-amv.nl  |  www. drukkerij-amv.nl

€ 14,95

€ 9,00

€ 7,50

€ 9,95 € 9,95 € 9,95

Nut en noodzaak van een goede 
belijdenis (i.s.m. het kerkelijk 
bureau van de OGG in Ned.)

Overwegingen rond de herziening 
en hertaling van de Statenvertaling. 
dr. P. de Vries

Dit prachtige boekje probeert 
bijbelse antwoorden te geven op 
de basisvragen van het gebed.
Een onbekende christen

In 31 hoofdstukken benadrukt de 
schrijver het belang van stil zijn 
voor God en wachten op God.  
Andrew Murray (Bijbelteksten in HSV)

Een prachtig verslag van het leven  
van Amy Carmichael (1867-1951).
Iain H. Murray

Mijn zoektocht van twijfel naar 
geloofsvertrouwen.
Isobel Kuhn

Gods beste geheimen
Dagelijkse overdenkingen  
over de omgang met God. 

(Bijbelteksten in HSV)
Andrew Murray


