Zeeuws volkslied - Jan Wisse
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.

—— WELKOM ——
Lord I stretch my hands to You - Jay Althouse
Lord I stretch my hands to you, no other help I know,
if you should leave me all alone where than shall I go o Lord
Oh Lord I give my soul to you, I seek your care and love,
no other blessings do I need but those from you above.
Lord I ask you give me faith and help me understand.
And Lord when I this life shall leave just hold me in your hand
Heer, ik strek mijn handen naar U uit, geen andere hulp die ik ken,
als U mij helemaal alleen laat, dan zal ik gaan o Heer
O Heer, ik geef mijn ziel aan U, ik zoek Uw zorg en liefde,
geen andere zegeningen heb ik nodig dan die van U hierboven.
Heer, ik vraag U mij geloof te geven en mij te helpen begrijpen.
en Heere, wanneer ik dit leven zal verlaten, houd mij gewoon in Uw hand.

Rejoice, the Lord is King - Malcolm Archer
Rejoice, the Lord is King!
Your Lord and King adore;
Rejoice, give thanks, and sing,
And triumph evermore:
Lift up your heart, lift up your voice;
Rejoice; again I say, Rejoice!

Verblijdt u, de Heer is Koning!
Aanbidt je Heere en Koning;
Verblijdt je, geef dank en zing,
En triomfeer voor altijd:
Hef je hart op, hef je stem op;
Verblijd; opnieuw zeg ik: verblijd je!

Rejoice, the Lord is King!
Your Lord and King adore;
Rejoice, give thanks, and sing,
And triumph evermore:

Verblijdt u, de Heer is Koning!
Aanbidt je Heere en Koning;
Verblijdt je, geef dank en zing,
En triomfeer voor altijd:

Jesus the Saviour reigns,
The God of truth and love;
When he had purged our stains,
He took His seat above:

Jezus onze Heiland regeert,
De God van waarheid en liefde;
Toen hij onze vlekken had afgewassen,
Hij nam Zijn troon in:

His Kingdom cannot fail;
He rules over earth and heav’n;
The keys to death and hell
Are to our Jesus giv’n:

Zijn Koninkrijk kan niet falen;
Hij regeert over de aarde en de hemel;
De sleutels van de dood en de hel
Zijn aan onze Jezus gegeven:

He sits at God’s right hand
Till all His foes submit
And bow to His command
And fall beneath His feet:
Lift up your heart, lift up your voice;
Rejoice; again I say, Rejoice!

Hij zit aan Gods rechterhand
Tot alle vijanden zich onderwerpen
en buigen voor zijn bevel
en val aan Zijn voeten:
Hef je hart op, hef je stem op;
Verblijd; opnieuw zeg ik: verblijd je!

Look at the world - Malcolm Archer
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

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 mirakels op ons pad

Refrein

Refrein

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
Look at the earth, bringing fruit and flower
Look at the sky, the sunshine and the rain
Look at the hills, look the trees and mountains
Valley and flowing river, field and plain

Lof aan u o Heer voor heel de schepping
Geef ons een dankbaar hart opdat we kunnen zien
Dat alle gaven die we delen, elke zegen,
Alle dingen van U komen
Kijk naar de aarde, de vruchten en bloemen
Kijk naar de lucht, de zon en de regen
Kijk naar de heuvels, kijk de bomen en bergen
Vallei en stromende rivier, veld en vlakte

Think of the spring, the warmth of summer
Bringing the harvest before winters cold
Everything grows, everything has a season
Till it is gathered to the Father’s fold:

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

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 hands above

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
De aarde is van Hem met Zijn handen erboven

intermezzo (1) gitaarduo

Psalm 43 - Mendelssohn
Richte mich, Gott, und führe meine Sache wider das unheilige Volk,
und errette mich von den falschen und bösen Leuten.
Denn du bist der Gott, du bist der Gott meiner Stärke; warum verstössest du mich?
Warum lässest du mich so traurig geh'n, wenn mein Feind mich drängt?
Sende dein Licht und deine Wahrheit,
dass sie mich leiten zu deinem heiligen Berge, und zu deiner Wohnung.
Dass ich hinein gehe zum Altar Gottes, zu dem Gott,
der meine Freude und Wonne ist, und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott.
Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir?
Harre auf Gott! denn ich werde Ihm noch danken,
dass er meines Angesichts Hülfe, und mein Gott ist.
Verschaf mij recht, o God, vecht voor mijn zaak. Bescherm mij tegen een liefdeloos volk, vol list en bedrog. U
bent toch mijn God, mijn toevlucht, waarom wijst u mij af, waarom ga ik gehuld in het zwart, door de vijand
geplaagd? Zend uw licht en uw waarheid, laten zij mij geleiden en brengen naar uw heilige berg, naar de
plaats waar u woont. Dan zal ik naderen tot het altaar van God, tot God, mijn hoogste vreugde. Dan zal ik u
loven bij de lier, God, mijn God. Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens
zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt.

Notre Père - Maurice Duruflé
Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.
Donne nous aujourd'hui notre pain de ce jour
pardonne nous nos offenses
comme nous pardonnons aussi à ceux qui
nous ont offensés,
et ne nous soumets pas à la tentation
mais délivre nous du mal.

Onze Vader, die in de hemelen zijt,
Uw Naam worde geheiligd.
Uw Koninkrijk kome.
Uw wil geschiede,
Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven
onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.

intermezzo (2) gitaarduo
Were you there
Were you there when they crucified my Lord?
Oh, sometimes it causes me to tremble.
Were you there when they crucified my Lord?
Were you there
when they nailed him to the cross?
when they pierced Him in the side?
when the sun refused to shine?
when they laid Him in the tomb?

Was je daar toen ze mijn Heer kruisigden?
O, soms doet het mij trillen, beven, beven.
Was je daar toen ze mijn Heer kruisigden?
Was je daar
toen ze Hem aan het kruis spijkerden?
toen ze Hem in Zijn zijde staken?
toen de zon weigerde te schijnen?
toen ze Hem in het graf legden?

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!

Soon ah will be done - William L. Dawson
Soon ah will be done-a with the troubles of the world,
the troubles of the world, the troubles of the world
Soon ah will be done-a with the troubles of the world
Goin' home to live with God!
I want to meet my Mother
I'm goin' to live with God!
No more weepin' and a wailin'
Soon ah will be done-a with the troubles of the world
Goin' home to live with God!
I want to meet my Jesus
Goin' home to live with God!

intermezzo (3) gitaarduo
O Heer en God van eeuwigheid - Parry
O Heer en God van eeuwigheid
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld.
Leg Heer, Uw stille dauw van rust,
op onze duisternis.
Neem van ons hart de vrees, de lust,
en maak ons innerlijk bewust,
hoe schoon Uw vrede is.

Geef dat uw roepstem wordt gehoord
Als eenmaal bij de zee,
Geef dat ook wij uw nodend Woord
Vertrouwen volgen ongestoord
op weg gaan met U mee.
Dat ons geen drift en pijn verblindt,
geen hartstocht ons verwart.
Maak Gij ons rein en welgezind,
en spreek tot ons in vuur en wind,
o stille stem in ’t hart.

Nader, mijn God, bij U
Nader, mijn God, bij U,
zij steeds mijn beê;
zij 't levenspad soms ruw,
gaat Gij maar meê.
Dan kent mijn ziele rust;
mij van Uw trouw bewust,
wacht ik aan blijder kust
Uw sabbatsvreê.

Al zie ik 't licht verdoofd
haast voor mijn schreên
en wacht tot rust mijn hoofd
straks slechts een steen,
als dan maar in mijn droom
Uw licht mij tegenstroom':
wat dan mij overkoom',
'k ben niet alleen.

Wanneer voor mijn gezicht
de ladder rijst,
die naar U, Bron van licht,
mijn ziele wijst,
'k zie dan in 't bangst gevaar
Uw heil'ge eng'lenschaar,
die U, Alzegenaar,
al dienend prijst.

En wenkt Uw eng'lenstoet
eens opwaarts mij,
in 's hemels zonnegloed,
verjongd en vrij,
'k juich dan op hoger toon
bij 't naad ren van Uw troon,
'k ben eeuwig nu Uw zoon,
en U nabij!

Prijs mijn ziel de Hemelkoning - J. Goss, Arr. Peter Eilander
Prijs mijn ziel de Hemelkoning,
breng uw schatting aan Zijn voet,
die mij door Zijn gunstbetoning,
heil, vergeving smaken doet.
Hallelujah, halleluja,
prijs de Koning, 't eeuwig goed.

Prijs Hem, Die in bange tijden
onze vaad’ren uitkomst gaf
Prijs Hem, Die ook ons wil leiden,
snel tot hulp en traag tot straf!
Hallelujah, halleluja,
D’eeuwen door tot steun en staf!

Vaderlijk wil Hij ons schragen,
kennend onze zwakke kracht.
In Zijn arm beschermend dragen,
uit des vijands overmacht.
Hallelujah, halleluja,
Hem, die ons verlossing bracht.

Bloemen zijn wij, die verkwijnen
en door ’t stormgeweld vergaan.
Zie, wij rijzen en verdwijnen,
waar Gij eeuwig blijft bestaan.
Hallelujah, halleluja,
loof Zijn onvolprezen Naam!

Eng'len, helpt ons Hem ’t aanbidden,
gij, die ziet Zijn aangezicht.
Zonnen, sterren, buigt te midden,
van al 't schepsel in Zijn licht.
Halleluja, halleluja,
Hem, genadig in 't gericht.

Hallelujah, hallelujah,
Prijs de Koning, ‘t eeuwig goed!
Prijs mijn ziel de Hemelkoning!
AMEN
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