
 

 



 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

HEER, ai, maak mij Uwe wegen, 
Door Uw woord en Geest bekend; 

Leer mij, hoe die zijn gelegen, 
En waarheen G' Uw treden wendt, 

Leid mij in Uw waarheid, leer 
IJv'rig mij Uw wet betrachten; 
Want Gij zijt mijn heil, o HEER, 

'k Blijf U al den dag verwachten. 
 

Denk aan't vaderlijk meêdogen, 
HEER, waarop ik biddend pleit; 
Milde handen, vriend'lijk' ogen, 

Zijn bij U van eeuwigheid. 
Sla de zonden nimmer ga, 

Die mijn jonkheid heeft bedreven; 
Denk aan mij toch in genâ, 

Om Uw goedheid eer te geven. 
 

Lout're goedheid, liefdekoorden, 
Waarheid zijn des HEEREN paân 

Hun, die Zijn verbond en woorden, 
Als hun schatten, gadeslaan. 
Wil mij, Uwen naam ter eer; 
Al mijn euveldaân vergeven! 

Ik heb tegen U, o HEER, 
Zwaar en menigmaal misdreven. 

 

Wie heeft lust den HEER te vrezen, 
't Allerhoogst en eeuwig goed? 

God zal Zelf zijn Leidsman wezen; 
Leren, hoe hij wand'len moet. 

't Goed, dat nimmermeer vergaat, 
Zal hij ongestoord verwerven, 

En zijn Godgeheiligd zaad 
Zal 't gezegend aard'rijk erven. 
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Psalm 25 : 2, 3, 5 en 6  -  Jan Wisse 



 

 

 

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’  -  Martin Zonnenberg 

Dank U Heer’, voor al de zegen in het klein en in het groot. 
Maak maar velen in de wereld, daarvan deelgenoot! 

Onze Vader, die in de hemel zijt, geheiligd word’ uw naam 
Onze Vader, die in de hemel zijt, laat komen, laat komen Uw rijk. 

Uw wil, uw wil geschiede op aard’, als in de hemel, 
Geef ons heden ons daag’lijks brood, en vergeef ons onze schulden. 

En vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. 
En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade 

 

Amen 

Een jong Indonesisch meisje leerde het 'Onze Vader' zingen op de kloosterschool van de zusters 
Ursulinen in Batavia. Toen de Kempetai (de Japanse geheime dienst) haar tijdens de oorlog van 
Nederland tegen Japan gevangen zette, zong zij iedere avond om zes uur dit gebed. Andere ge-
vangenen die na hun verhoor door de Kempetai weer terug mochten keren naar hun gevangen-
kamp, zongen dit lied voor hun lotgenoten. Daardoor kreeg het gezongen gebed in de oorlog een 
zeer speciale bekendheid.  

Indisch Onze Vader  -  Patrick Pranger 



 

 

 

——  MUZIKAAL INTERMEZZO  —— 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Loof den Heer, al wat ademt! 
 

Looft Hem in zijn heiligdom, in Zijn firmament vol glorie. 
Looft Hem om Zijn grootse werken, om Zijn ongemeten macht. 

Met het schallen van bazuinen en met cytherspel en harp. 
Looft met reidans en met pauken, looft met snaren en met fluit, 
met welluidende cymbalen en het rinkelend geluid van bekkens. 

Looft den Heer! 
 

Eer en glorie zij den Vader,  
eer en glorie zij den Zoon, 
eer en glorie zij den Geest. 

 

Zoals het was in den beginne,  
zoals het is en altijd zijn zal 

tot in eeuwigheid van eeuwen. 
 

Amen 

Psalm 150  -  Albert de Klerk 

vierhandig orgel door  
Arie Deelen en Johan van Moolenbroek 

Psalm 146  
 
 
 

met aansluitend samenzang vers 1 en 4  -  ds C.J. Meeuse 

Halleluja! Prijs de HEERE; 
o mijn ziel, verheerlijk Hem! 

'k Zal mijn God met psalmen eren, 
loven Hem met hart en stem. 

Ja, ik zal mijn leven lang, 
prijzen Hem met lofgezang! 

God de HEERE, Die almachtig 
in 't begin de hemel schiep, 
ook de zee en 't aardrijk prachtig 
door Zijn Woord tot aanzijn riep, 
blijft Zijn waarheid door de tijd 
trouw tot in der eeuwigheid. 



 

 

 



 

 

 

Mijn ziel, er is een land ver voorbij de sterren, waar een gevleugelde schildwacht staat, zeer be-
kwaam in de strijd. Daar, voorbij lawaai en gevaar, zit de lieve Vrede gekroond met een glimlach 
en de Ene, geboren in een kribbe, commandeert de hemelse legioenen. Hij is uw genadige vriend.  
O mijn ziel ontwaak! Hij is uit pure liefde afgedaald om hier voor u te sterven. Kon u daar maar 
heen, daar groeit de bloem van Vrede, de roos die niet verwelken kan, uw burcht en uw rust. Ver-
laat dan uw dwaze doelen, want niemand kan u redden. Behalve de Ene die nooit verandert: Uw 
God, Uw leven, Uw heil. 

 

My soul there is a country far beyond the stars,  
where stands a winged sentry, all skilful in the wars: 

There, above noise and danger,  
Sweet Peace sits crowned with smiles. 

And One, born in a manger, commands the beauteous files 
He is thy gracious friend, and O my soul awake! 

Did in pure love descend, to die here, for thy sake. 
If thou canst get but thider, there grows the flower of Peace 

The Rose that cannot wither, Thy fortress, and thy ease. 
Leave then thy foolish ranges, for none can thee secure. 

 

But One who never changes, 
none can thee secure. 

But One who never changes. 
Thy God, Thy life, Thy cure 

My Soul, there is a Country  -  Charles Hubert H. Parry 

Exodus 12 : 29 - 31 
En het geschiedde ter middernacht, dat de HEERE al de eerstgeborenen in Egypteland sloeg, van 
den eerstgeborene van Farao af, die op zijn troon zitten zou, tot op den eerstgeborene van den 
gevangene, die in het gevangenhuis was, en alle eerstgeborenen der beesten. En Farao stond op 
bij nacht, hij en al zijn knechten, en al de Egyptenaars; en er was een groot geschrei in Egypte; 
want er was geen huis, waarin niet een dode was. Toen riep hij Mozes en Aäron in den nacht, en 
zeide: Maakt u op, trekt uit het midden van mijn volk, zo gijlieden als de kinderen van Israël; en 
gaat heen, dient den HEERE, gelijk gijlieden gesproken hebt. 

Let my people go  -  Bernard Dewagtere 

When Israel was in Egypt’s land 
Opressed so hard they couldn’t  stand 

Thus spoke the Lord bold Moses said: 
If not, I’ll smite your firstborn dead 

Pharaoh said he’d go across 
But Pharaoh and his host were lost 

Go down Moses way down in Egypt’s land  
Tell ol Pharoah: “Let my people go” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Jeremia 8 : 22  
Is er geen balsem in Gilead? Is er geen heelmeester aldaar?  

 
 

Er is balsem in Gilead om gewonden te herstellen 
Er is balsem in Gilead om de zonde-zieke ziel te genezen 

Soms voel ik me ontmoedigd en denk dat mijn werken tevergeefs zijn 
Maar dan brengt de Heilige Geest mijn ziel weer tot leven 

 

Als je niet kunt zingen als engelen., als je niet kunt preken zoals Paulus. 
Je kunt wel over de liefde van Jezus vertellen en zeggen: "Hij stierf voor iedereen" 

 
There is a balm in Gilead, to make the wounded whole. 

There is a balm in Gilead, to heal the sin-sick soul. 
 

Sometimes I feel discouraged, 
and think my works in vain. 

But then the Holy spirit,  
revives my soul again. 

 

There is a balm in Gilead, to make the wounded whole. 
There is a balm in Gilead, to heal the wounded soul. 

 

If you cannot sing like angels , 
if you cannot preach like Paul. 
You can tell the love of Jesus, 

and say: “He died for all”  
 

There is a balm in Gilead, to make the wounded whole. 
There is a balm in Gilead, to heal the wounded soul. 

There is a balm in Gilead  -  William L. Dawson 

Cantar  -  Jay Althouse 

Zing een vrolijk lied. 
Zing Halleluja! 

Zing met één stem. 
 

Cantar una canción alegre. 
Sing alleluia! 

Cantar con una voz. 



 

 

 

 

 

 
 
 

Lob und Preis dem Herrn für seine grossen Werke, 
Dankt dem Herrn für Seine Güte. 

Lasst uns Gott dem Herrn heut’ unsre Herzen geben, 
dass seine Kraft uns schützt in unserm Erden leben, 

Dankt dem Herrn in alle Ewigkeit. 
 

Looft en prijst de Heer om al Zijn grote werken, 
Dankt de Heer voor al zijn goedheid. 

Laat ons God de Heer vandaag ons hart toch geven, 
Dat Zijne kracht ons beschermt in ons aardse leven, 

Dankt de Heer in alle eeuwigheid. 
 

Freunde lebet wohl, seid alle Gott befohlen, 
Lebet wohl seid Gott befohlen. 

Heut’ tut sich euch euf ein Tor zu neuem Leben, 
mög’ eures Lebens Lauf euch die Erfüllung geben. 

Lebet wohl seid Gott befohlen. 
 

Vaarwel vrienden, God wordt jullie aangeprezen, 
Vaarwel, God wordt je aangeprezen 

Vandaag gaat er een deur voor je open naar een nieuw leven, 
Mag je levensloop je die vervulling geven. 

Vaarwel, God wordt je aangeprezen. 

 
 
 
 

Psalm 119 : 33 
Leer mij de weg Uwer inzettingen, en ik zal die houden ten einde toe.  

 

Teach me, O Lord, 
the way of thy statutes, 

teach me, 
teach me the way of thy statutes; 

and I shall keep it, 
and I shall keep it unto the end, 

and I shall keep it, 
and I shall keep it unto the end. 

——  MUZIKAAL INTERMEZZO  —— 

piano improvisatie door  Jan Wisse 

Lob und Preis dem Herrn  -  J.S. Bach 

Teach me, o Lord  -  Thomas Attwood 



 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

Psalm 100 

Gij ganse aarde! juicht den HEERE. 

Dient den HEERE met blijdschap, komt voor Zijn aanschijn met vrolijk gezang. 

Weet, dat de HEERE is God; Hij heeft ons gemaakt (en niet wij),  
Zijn volk en de schapen Zijner weide. 

Gaat in tot Zijn poorten met lof, in Zijn voorhoven met lofgezang;  
looft Hem, prijst Zijn Naam. 

Want de HEERE is goed; Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid,  
en Zijn getrouwheid van geslacht tot geslacht. 

 
O be joyful in the Lord, all ye lands: 

 

Serve the Lord with gladness, and come before His presence with a song 
Be ye sure that the Lord He is God:  

 

it is He that hath made us, and not we ourselves. 
We are His people, and de sheep of His pasture. 

 

O go your way into His gates 
With tanksgiving, and into His courts with praise: 

Be thankful, be thankful unto Him 
and speak good of His Name. 

 

For the Lord is gracious ,His mercy is everlasting, 
and His truth endureth from generation to generation. 

 

Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost; 
As it was in the beginning, 
Is now, and ever shall be,, 

world without end. 
 

Amen 

Jubilate in B flat  -  Charles Villiers Stanford 

Look at the world  -  John Rutter 

Look at the world,  everything all around us 
Look at the world and marvel every day 

Look at the world: so many joys and wonders 
So many miracles along our way 

 

Praise to thee, O Lord for all creation 
Give us thankful hearts that we may see 
All the gifts we share, and every blessing 

All things come of thee 

Kijk naar de wereld, naar alles om ons heen 
Kijk naar de wereld, en verwonder je elke dag 
Kijk naar de wereld, zo veel vreugde en wonderen 
Zo veel Godswonderen langs ons pad 
 

Lof aan u o Heer, voor heel de schepping 
Geef ons dankbaarheid zodat we kunnen zien 
Dat alle gaven die we delen, elke zegen, 
Alle dingen van U komen 



 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

Look at the earth, bringing fruit and flower 
Look at the sky, the sunshine and the rain 
Look at the hills, the trees and mountains 

Valley and flowing river, field and plain 
 

Praise to thee, O Lord for all creation 
Give us thankful hearts that we may see 
All the gifts we share, and every blessing 

All things come of thee 
 

Think of the spring, of the warmth of summer 
Bringing the harvest before the winters cold 

Everything grows, everything has a season 
Till it is gathered to the Father’s fold: 

  

Every good gift, all that we need and cherish 
Comes from the Lord, in token of His love 

We are His hands, stewards of all His bounty 
His is the earth and His the heavens above 

Kijk naar de aarde, de vruchten en bloemen  
Kijk naar de lucht, de zon en de regen 
Kijk naar de heuvels, naar de bomen en bergen 
Valleien en stromende rivier, velden en vlakten 
 

Lof aan u o Heer, voor heel de schepping 
Geef ons dankbaarheid zodat we kunnen zien 
Dat alle gaven die we delen, elke zegen, 
Alle dingen van U komen 
 

Denk aan de lente, de warmte van de zomer 
Die de oogst brengt vóór de kou van de winter 
Alles groeit, alles heeft een seizoen 
totdat het verzameld is in Vader’s schuur  
  

Elk geschenk, wat we nodig hebben en koesteren 
Komt van de Heer, als teken van Zijn liefde 
Wij zijn Zijn handen, rentmeesters van Zijn gaven 
Van Hem is de aarde en de hemel daarboven 

An Irish blessing  -  James E. Moore jr. 

May the road rise to meet you, 
may the wind be always at your back, 

may the sun shine warm upon your face, 
the rains fall soft upon your fields. 

 

And until we meet again,  
may God hold you in the palm of his hand. 

 
May the sun make your days bright, 

may the stars illuminate your nights, 
may the flowers bloom along your path, 
your house stand firm against the storm  

 

And until we meet again,  
may God hold you in the palm of his hand. 

Dat de weg zich voor je opent, 
dat de wind je steunt in de rug, 
dat de zon je gezicht verwarmt, 
de regen je veld vruchtbaar maakt. 
 

en totdat we elkaar weer zien: 
dat God je in de palm van zijn hand bewaart.  
 
Dat de zon je dagen helder maakt, 
Dat de sterren je nachten verlichten, 
Dat er bloemen bloeien langs je pad, 
je huis stevig staat tijdens de storm. 
 

en totdat we elkaar weer zien: 
dat God je in de palm van zijn hand bewaart.  

 

Sponsors hartelijk dank! 
fijn als u bij uw aankopen aan ze denkt 



 

 

 

 

 

Wij waarderen uw reactie via voicefour.nl/contact of via de koorleden. 
Bij de uitgang is er een collecte ten bate van de resterende onkosten. 

 

Fijn dat u er was, tot ziens ! 
 

Daar contant geld steeds minder in omloop is kunt u uw bijdrage  
ook via de bank overmaken met onderstaande QR code. 

Gebruik daarvoor de Camera App op uw telefoon.  

 



 

 

 



 

 

 


