Psalm 100 - J. Dowland
Een lofzang. 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.

All people that on earth do dwell,
sing to the Lord with cheerful voice,
Him serve with fear, His praise forth tell,
come ye before Him and rejoice.

Know that the Lord is God indeed,
without our aid He did us make.
We are his folk, He doth us feed
and for His sheep He doth us take.

O, enter then His gates with praise,
approach with joy His courts unto.
Praise, laud and bless His name always,
for it is seemly so to do.

For why? The Lord our God is good,
His mercy is forever sure.
His truth at all times firmly stood
and shall from age to age endure.

—— WELKOM ——
O be joyful (Psalm 100) - B. Britten
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 children and the sheep of His pasture.
O go your way into His gates with thanksgiving,
and into His courts with praise;
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 and ever shall be: world without end.
Amen

Jubilate (Psalm 100) - F. Mendelssohn
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 had made us and not we ourselves,
we are His people and the sheep of His pasture.

O go your way into His gates with thanksgiving, into His courts with praise,
be thankful unto Him and speak good of His name.
For the Lord is gracious, His mercy is everlasting:
and His truth endured 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 Deo (Psalm 100) - Peter Anglea
Gij ganse aarde! juicht den HEERE.
Dient den HEERE met blijdschap, komt voor Zijn aanschijn met vrolijk gezang.
Want de HEERE is goed; Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid,
en Zijn getrouwheid van geslacht tot geslacht.
Gij ganse aarde! juicht den HEERE.

Jubilate Deo omnis terra,
servite Domino in laetitia.
Introite in conspectus ejus in exultatione Jubilate deo.
Quoniam suavis est dominus, In aeternam miseri cordia ejus
et usque In generationem veritas
Jubilate Deo omnis terra.

—— INTERMEZZO HARP ——
Dorine van Dijk begon haar harplessen in haar geboorteplaats Boxtel bij Annelies Bremmers.
Na haar middelbare school ging zij naar het conservatorium in Utrecht, waar zij studeerde bij
Emily Boedijn en Erika Waardenburg. Zij behaalde haar Bachelor (docerend) en Master
(uitvoerend) diploma. Naast haar studie aan het conservatorium studeerde Dorine ook muziekwetenschappen. Dit deed ze meer voor de verbreding en de lol, dan dat ze er werkelijk
haar werk in wilde vinden. Toch sloot ze dit af met een scriptie over 100 jaar Nederlandse
harpgeschiedenis. In 2007 kon Dorine een vaste baan krijgen als harpdocente aan de Zeeuwse Muziekschool. Met weemoed verliet zij haar studentenstad en het Brabantse land en
verhuisde naar Middelburg om daar nieuwe uitdagingen aan te gaan. Momenteel geeft ze
harples op de locaties Goes en Middelburg. Ze verzorgt kinderprojecten in de klas en projecten luisteren naar muziek voor hoog bejaarden en dementerende ouderen. Naast het lesgeven is Dorine nog altijd actief op uitvoerend gebied. Ze verleent haar medewerking aan o.a.
ensembles en koren.

Le Désir- Fantaisie op. 201
Andante, espressivo e cantando

- F. Godefroid 1818-1897
- J.S. Bach (bewerking M. Grandjany 1891-1975)

God and God alone - Ph. McHugh
God en God alleen schiep alles wat we kennen hier op aard.
Zij het machtig, zij het klein, ’t is al vervuld van Zijn heerlijkheid
Het is van God, van God alleen.
God en God alleen, openbaart de waarheid van wat nu nog onbekend is.
Al wat de mens vermag zal niets veranderen aan Zijn plan.
God en God alleen, zal de vreugd zijn van ons eeuwig thuis, ons enig verlangen.
Nooit heeft ons hart genoeg van God en God alleen.
God en God alleen, zij heerser op de troon van het heelal.
Alles wat adem heeft: zing de hoogste lof van God en God alleen.

God and God alone created all these things we call our own:
From the mighty to the small the Glory in them all is God's and God's alone.
God and God alone reveals the truth of all we call unknown
and the best and worst of man can’t change the Masterplan:
It's God's and God's alone!
God and God alone is fit to take the universe's throne.
Let everything that lives reserve it's truest praise for God and God alone.
God and God alone will be the joy of our eternal home.
One desire. Never tire of God and God alone.
Amen

All people that on earth do dwell (Psalm 100) - L. Bourgeois/D. Willcocks
Samenzang vers 1
All people that on earth do dwell
Sing to the Lord with cheerful voice;
Him serve with fear, His praise forthtell
come ye before Him and rejoice
Koorzang vers 2 en 3
The Lord ye know is God indeed
Without our aid He did us make
We are his folk, he doth us feed
And for His sheep he doth us take

O, enter then His gates with praise
Approach with joy His courts unto
Praise, laud and bless His name always
For it is seemly so to do

Samenzang vers 4 en 5
For why? The Lord our God is good
His mercy is forever sure
His truth at all times firmly stood
And shall from age to age endure

To Father, Son, and Holy Ghost
The God whom heaven and earth adore
From men and from the angel host
Be praise and glory evermore

—— INTERMEZZO HARP ——
Pour La Señorita
Baroque Flamenco

- F. Alberti 1911-2004
- D. Henson-Conant 1953-heden (thema Rousseau)

Ush’avtem mayim - K. Salomon
Water
U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil.
Water!

Mayim
Ush’avtem mayim besason mimainei hayeshua
Mayim!

Deep River - K. Heizmann
Diepe rivier, mijn huis is over de Jordaan,
Diepe rivier, Heer. Ik wil oversteken naar het tentenkamp.
Oh, wil je niet gaan, naar het Evangelie - feest,
naar het Beloofde Land, waar alles vrede is?
Oh, diepe rivier, Heer. Ik wil oversteken naar het tentenkamp.
Ik ga naar huis.

Deep river, my home is over Jordan.
Deep river, Lord, I want to cross over into campground.
Oh, don't you want to go to the gospel feast;
that promised land, where all is peace?
Oh, deep river, Lord, I want to cross over into campground
I’m going home.

Down by the riverside - John Rutter
Ik ga mijn zware last, mijn zwaard en schild neerleggen, aan de oever van de rivier.
Ik ga mijn reisschoenen en mijn lang wit gewaad aantrekken
en mijn kroon met sterren opzetten, aan de oever van de rivier,
en ik ga geen oorlogsvoering meer bestuderen.

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