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Majesteit,
De Hersteld Hervormde Mannenbond, in zijn Toogdag op zaterdag 19 oktober 2019 in de
Bethelkerk te Lunteren bijeen, betuigt hiermee zijn aanhankelijkheid jegens U en Uw koninklijk
huis.
Zij wenst U de Zegen des HEEREN toe voor U en de Uwen, zowel persoonlijk als met het oog
op het koninklijk ambt dat U bij de gratie Gods bekleedt, in de wetenschap dat de HEERE zelf
U in Zijn voorzienigheid op deze zeer verantwoordelijke post heeft geplaatst. Moge het Woord
van God Uw dagelijkse gids zijn bij het uitoefenen van uw hoge ambt.
U mag u hierbij ondersteund weten door ons voortdurend gebed, zowel persoonlijk als ambtelijk, opdat U onder de zegen van de Koning der koningen Uw ambt mag vervullen en ons vaderland mag dienen, zodat wij een gerust en stil leven mogen leiden in alle godzaligheid en
eerbaarheid; een leven tot eer van God en tot welzijn van onze naasten dichtbij en veraf.
Het thema wat op onze Toogdag dit jaar aan de orde komt is het ontstaan van één van onze
Belijdenisgeschriften, namelijk “De Dordtse Leerregels”, opgesteld op de Synode van Dordrecht in de jaren 1618 /1619. Hierin hebben onze vrome voorvaderen, nu 400 jaar geleden,
de dwalingen van het remonstrantisme uitvoerig weerlegd.
Dwalingen die Anno Domino 2019 nog hoogst actueel zijn. Wij zijn er dan ook diep van overtuigd dat deze Dordtse Leerregels recht doen aan het geheel van de Heilige Schrift en daarom
heilzaam en nuttig zijn voor het persoonlijk, geestelijk en derhalve ook voor het breed maatschappelijk leven.
Wij bidden U en Uw dierbaren de zegenbede van de hogepriester Aäron toe: ‘De HEERE zegene
u en behoede u; De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u, en geve u vrede!’
Met gevoelens van de meeste hoogachting
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