
  

Symposium John van Eck 
24 november 2022 

Hervormde Kerk te Lexmond 



Programma 
 
13.00 uur:  Inloop met koffie 
  
13.30 uur:  Welkom - ds. Henk Westerhout 
  
13.35 uur:  Overdenking - dr. Paul Visser 
 
Zingen: Psalm 65: 1 en 2
 
1 De lofzang klimt uit Sions zalen 
Tot U met stil ontzag; 
Daar zal men U, o God, betalen 
Geloften, dag bij dag. 
Gij hoort hen, die Uw heil verwachten, 
O Hoorder der gebeên, 
Dies zullen allerlei geslachten 
Ootmoedig tot U treên. 
 
Een stroom van ongerechtigheden 
Had d' overhand op mij; 
Maar ons weerspannig overtreden 
Verzoent en zuivert Gij. 
Welzalig, dien Gij hebt verkoren, 
Dien G' uit al 't aards gedruis 
Doet naad'ren, en Uw heilstem horen, 
Ja, wonen in Uw huis
 
Muzikaal intermezzo 
  
13.50 uur:  "John en Dordt" - Dr. Wim Dekker 
  
14.20 uur:  Aanbieding boek "Dobberen op de genade" - Koos van Noppen     
  
14.30 uur:  Pauze  
  
15.00 uur:  "Verhalen maken de preek", over narratieve homiletiek - dr. 

Maarten den Dulk 
  



Muzikaal intermezzo 
  
 15.30 uur:  "Theoloog onder militairen” - ds. Teun de Ridder 
  
16.00 uur:  Dankwoord - dr. John van Eck 
  
16.15 uur:  Afsluiting - ds. John Jongkind 
 
Zingen: Gezang 304: 1, 2 en 3 
 
1 God is getrouw, Zijn plannen falen niet, 
Hij kiest de Zijnen uit, Hij roept die allen. 
Die ’t heden kent, de toekomst overziet, 
Laat van Zijn woorden geen ter aarde vallen. 
En ’t werk der eeuwen, dat Zijn Geest omspant, 
Volvoert Zijn hand. 
 
2 De Heer regeert! Zijn Koninkrijk staat vast, 
Zijn heerschappij omvat de loop der tijden: 
Een sterke hand, die nooit heeft misgetast, 
Blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden. 
De adem Zijner lippen overmant 
De tegenstand. 
 
3 De Heil’ge Geest, Die haar de toekomst spelt, 
Doet aan Gods Kerk Zijn heilgeheimen weten: 
Hij, die haar leidt en in de Waarheid stelt, 
Heeft Zijn bestek met wijsheid uitgemeten; 
Hij trekt met heel Zijn Kerk van land tot land 
Als Gods gezant. 
  
16.30 uur:  Informeel samenzijn met hapje en drankje 
  
De samenzang wordt begeleid door Koos van Noppen 
De boekentafel wordt verzorgd door Boekhandel Ritmeester uit Meerkerk.  
U kunt het jubileumboek daar aanschaffen (betalen met pinpas is mogelijk).  
Met dank aan de Hervormde gemeente Lexmond voor het beschikbaar stellen 
van de kerk. 


