
 

 



 

 
 



 

 
  

 
Dank U Heer’  -   Martin Zonnenberg 

 
Heer’, U laat uw zonlicht schijnen, 

over goed en over kwaad, 
doet ons koude hart verwarmen, 

dat het van u zingen gaat. 
 

Heer’, er is in deze wereld  
veel verdriet en zoveel pijn, 
oorlog in veel werelddelen,  
hier laat U nog vrede zijn. 

 
Men blijft zich verwonderd vragen, 

waarom gaat het ons zo goed? 
Het zijn al genadegaven, 

Ja, verzoening door Uw bloed. 
 

Dat die VREDE bij ons blijve, 
heel ons leven vullen mag. 

Laat ook and’ren daarin delen, 
vol van blijdschap, vol ontzag  

 
Dank U Heer’, voor al de zegen in het klein en in het groot. 

Maak maar velen in de wereld, daarvan deelgenoot 
 

______ 
 
 

Surely he hath borne our griefs  -   G.F. Händel 

 
Jesaja 53 : 4-5a 

 
 

Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen;  
doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. 

Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld;  
de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem. 

 
Surely, He hath borne our griefs and carried our sorrows.  

He was wounded for our transgressions,  
He was bruised for our iniquities,  

the chastisement of our peace was upon Him.  



 

 
 

 

 
All we like sheep have gone astray  -   G.F. Händel 

 
Jesaja 53 : 6 

 
 

Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg;  
doch de HEERE heeft onzer aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen. 

 
All we like sheep have gone astray, 

we have turned ev'ry one to his own way 
and the Lord has laid on Him the iniquity of us all. 

 
 

Lift up your heads, O ye gates  -   G.F. Händel 

 
Psalm 24 : 7-10 

 
 

Heft uw hoofden op, gij poorten, en verheft u, gij eeuwige deuren,  
opdat de Koning der ere inga! Wie is de Koning der ere?  

De HEERE, sterk en geweldig, de HEERE, geweldig in den strijd. 
Heft uw hoofden op, gij poorten, ja, heft op, gij eeuwige deuren!  

opdat de Koning der ere inga! Wie is Hij, deze Koning der ere?  
De HEERE der heirscharen, Die is de Koning der ere. Sela. 

 
Lift up your heads, o ye gates and be ye lift up,  

ye everlasting doors and the King of Glory shall come in.  
Who is this King of Glory?  

The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle.  
Lift up your heads, o ye gates, and be ye lift up,  

ye everlasting doors, and the King of Glory shall come in!  
Who is this King of Glory?  

The Lord of Hosts,  He is the King of Glory. 
 
 

Since by man  -   G.F. Händel 

 
1 Korinthiërs 15:21-22 

 
 

Want dewijl de dood door één mens is, zo is ook de opstanding der doden door één Mens. 
Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. 

 
Since by man came death,  

by man came also the resurrection of the dead.  
For as in Adam all die,  

even so in Christ shall all be made alive.  



 

 
 



 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERMEZZO (1)    ALTVIOOL - PIANO 
 

Evelien de Kok is op 11-jarige leeftijd begonnen met altvioollessen bij Petra Flipse op de Zeeuwse 
Muziekschool. Evelien speelde destijds in verschillende ensembles en orkesten, vaak op project-
matige basis. Langere tijd heeft zij gespeeld als altvioollist in het Zeeuws Studenten Orkest. Eveli-
en speelt veel samen in allerlei ensembles en geeft regelmatig concerten.  
 
Lenie Stokman kreeg op 7-jarige leeftijd haar eerste muzieklessen. Hoewel ze zich aanvankelijk 
zou richten op het orgel, sprak de piano haar nog meer aan. Sinds haar 12e jaar kwam daar ook 
de accordeon bij. Zij treedt veelvuldig op als begeleidingspianiste van koren en solisten en is diri-
gente van verschillende koren in de regio.  

 
Merck toch hoe sterk  -   Jan Wisse 

 

Merck toch hoe sterck nu in 't werck sich al steld, 
Die 't allen tijd' so ons vrijheit heeft bestreden. 
Siet hoe hij slaeft, graeft en draeft met geweld, 

Om onse goet en ons bloet en onse steden. 
Hoor de Spaensche trommels slaen! 

Hoor Maraens trompetten! 
Siet hoe komt hij trecken aen, 

Bergen te bezetten. 
 

't Moedige, bloedige, woedige swaerd 
Blonck en het klonck, dat de vonken daeruijt vlogen. 

Beving en leving, opgeving der aerd, 
Wonder gedonder nu onder was nu boven; 

Door al 't mijnen en 't geschut, 
Dat men daeglijcx hoorde, 
Menig Spanjaert in sijn hut 
In sijn bloed versmoorde. 

 
Die van Oranjen quam Spanjen aen boord, 

Om uijt het velt als een helt 't geweld te weeren; 
Maer also dra Spinola 't heeft gehoord, 

Trekt hij flux heen op de been met al sijn heeren. 
Cordua kruijd spoedig voort, 

Sach daer niet te winnen, 
Don Velasco liep gestoord: 
't Vlas was niet te spinnen 

 
Berg op Zoom hout u vroom, 
't Stut de Spaensche scharen; 

't Heeft 's Lands boom end' sijn stroom 
Trouwlijck doen bewaren! 



 

 
 



 

 
 

Zeeuws volkslied  -   Jan Wisse 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INTERMEZZO (2)    ALTVIOOL - PIANO 

 
 

Olivet to Calvery nr 3  In the temple -   John H. Maunder 

 

Bow down Thine ear, O Lord,  
for I am poor and in misery.  

 
Look upon mine adversity and misery,  

and forgive me all my sin. 
Turn Thee again, O Lord, 

and let Thine anger cease from us. 
 

Another temple waits Thee, Lord divine, 
the temple of my heart, O make it Thine! 

Temptations’ wiles Thy sacred courts assail!  
O hear my cry! 

Another temple waits Thee, Lord divine, 
The temple of my heart, O make it Thine! 

O hear my cry!  
The temple of my heart,  

O make it Thine! 

 

Geen dier'der plek voor ons op aard, 
geen oord ter wereld meer ons waard, 

dan, waar beschermd door dijk en duin, 
ons toelacht veld en bos en tuin. 

Waar steeds d' aloude Eendracht woont, 
en welvaart 's landsman's werk bekroont, 

waar klinkt des Leeuwen forse stem: 
"Ik worstel moedig en ontzwem" 

Het land, dat fier zijn zonen prijst, 
en ons met trots de namen wijst, 
van Bestevaer en Joost de Moor, 
die blinken zullen d'eeuwen door. 
Waarvan in de historieblaa'n, 
de Evertsen en Bankerts staan. 
dat immer hoog in ere houdt, 
den onverschrokken Naerebout. 

Gij Zeeland, zijt ons eigen land, 
wij dulden hier geen vreemde hand, 

die over ons regeren zou, 
aan onze vrijheid zijn wij trouw. 

Wij hebben slechts één enk'le keus: 
"Oranj' en Zeeland!", da's de leus! 
Zo blijven wij met hart en mond, 

met lijf en ziel: Goed Zeeuws, goed rond. 



 

 
 

  
Down to the river to pray  -   M. Noia 

 
As I went down in the river to pray, studying about that good old way. 
And who shall wear the starry crown. Good Lord, show me the way! 

O sisters, let's go down, down in the river to pray. 
 

As I went down in the river to pray, studying about the good old way. 
And who shall wear the robe and crown. Good Lord, show me the way! 

O brothers, let's go down, down in the river to pray. 
 

As I went down in the river to pray, studying about that good old way. 
And who shall wear the starry crown. Good Lord, show me the way! 

O fathers, let's go down, down in the river to pray. 
 

As I went down in the river to pray, studying about that good old way. 
And who shall wear the starry crown. Good Lord, show me the way! 

O sinners, let's go down, down in the river to pray. 
 

As I went down in the river to pray, studying about that good old way. 
And who shall wear the robe and crown. Good Lord, show me the way! 

 
 
 

Down by the riverside  -   John Rutter 

 
I'm goin’ to lay down my heavy load, down by the riverside 

and I ain’t gonna study war no more 
 

I'm goin’ to lay down my sword and shield, down by the riverside 
and I ain’t gonna study war no more 

 
I'm goin’ to put on my travlin’ Shoes, down by the riverside 

and I ain’t gonna study war no more 
 

I'm goin’ to put on my long white robe, down by the riverside 
and I ain’t gonna study war no more 

 
I'm goin’ to put on my starry crown, down by the riverside 

and I ain’t gonna study war no more 
 

Glory, glory hallelujah, hallelujah, hallelujah 

 



 

 
 



 

 
 


