
Programma
Na�aarsconcert 
Afslu�t�ng �BGG act�e

D.V. zaterdag 25 september 2021 - 19.30 uur
L�nk: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10778
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Zang
�anneke de Herder sopraan
Marl�nde van de Ree alt
Mar�eke W�tte alt
�eroen N�euwenhuyzen bas/tenor
P�et Pekaar bas
�an Mark W�tte bas/tenor

V�ool
Marl�nde van de Ree - altv�ool
Mar�na Molenaar - v�ool

Klar�net
Marthe Hollebrandse 

Orgel/p�ano
Steven Kn�er�em 

Harp
Cor�anne Verwe�� 

B��drage ged�chten
Mevr. Honkoop

Open�ng 
Ouderl�ng D�rk Verheul

Locat�e 
Geerteskerk - Kloet�nge

Doel 
Zorg voor morgen – �eugdbond Gereformeerde Gemeenten

Samenzang 
�k w�l opstaan en tot m��n vader gaan
(Psalm 68) - McCheyne, vertal�ng ds. C.�.Meeuse

�nstrumentaal                 
Symphony nr. 40  - Mozart
Romance - R. Schumann
              
Koor/solo                      
Gedenk aan �e Schepper                            
(Melod�e: ‘How great Thou art’)

Ged�cht                             
Mevr. Honkoop

Harp                                 
Canon �n D - Pachelbel

Afslu�t�ng act�e                
D�aken Baa��ens namens act�v�te�tencomm�ss�e                

Koor en samenzang       
Psalm 100

Samenzang                 
Gebed des Heeren - bew. W�lhelm Groenend��k

Koor                              
Luthers avondgebed - Mar van der Veer

Slu�t�ng
Ouderl�ng Verheul

�nstrumentaal                  
Lobgesang - Genhard
                             
Open�ng                           

Samenzang                      
Psalm 46: 1 + 4

Harp                                  
Passacagl�a - Händel

�nstrumentaal                  
Ar�a u�t De Se�zoenen - �. Haydn

Koor                                   
Psalm 27 `                                                      
Fauré - bew. Noteboom
Psalm 25 - W�sse
                                           
Ged�cht                            
Mevr. Honkoop

Orgelsolo                         
Voluntary op. 5/8 - �ohn Stanley

Harp                                   
Als een hert verlangt naar water - M. Nystrom

Koor                                   
Houd G�� m��n handen be�de - Fr. S�lcher, 
bew. A. van der Horst
Mocht g�� de Vader �ets b�dden - Vogel
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�nstrumentaal ensemble
Lobgesang (Genhard)

Open�ng
Welkom - Ouderl�ng Verheul

Samenzang Psalm 46: 1 en 4
1. God �s een toevlucht voor de Z��nen,
Hun sterkt', als z�� door droefhe�d kw��nen;
Z�� werden steeds Z��n hulp gewaar,
�n z�elsbenauwdhe�d, �n gevaar;
D�es zal geen vrees ons doen bezw��ken,
Schoon d' aard' u�t hare plaats mocht w��ken;
Schoon 't hoogst gebergt', u�t z��ne steê,
Verzet w�erd �n het hart der zee.

4. De HEER, de God der legerscharen,
 �s met ons, hoedt ons �n gevaren;
 De HEER, de God van �acobs zaad,
 �s ons een burcht, een toeverlaat.
 Komt, w�lt op 's HEEREN daden merken;
 Aanschouwt des Hoogsten grote werken:
 Z��n macht, d�e noo�t te stu�ten �s,
 Maakt d' aarde tot een w�ldern�s.

Harp
Passacagl�a (Händel)

�nstrumentaal ensemble
Ar�a u�t ‘De Se�zoenen’ (Händel)

Koor
Psalm 27
Tekst: Fauré, bewerk�ng Bert Noteboom
De HEER’ �s m��n l�cht, voor w�e zou �k vrezen m��n levenskracht
en m��n he�l alleen. Voor w�e zou �k vrezen? M��n levenskracht,
waarom dan angst�g z��n?
Al kwam een leger op m�� af, ‘k vertrouw op Hem. H�� doet m��n
schu�len �n Z��n hut, H�� verbergt m��, H�� plaats m�� op een rots, 
nu heft m��n hoofd z�ch boven m��n v��anden d�e rondom m�� z��n
�k zal m��n psalmen z�ngen voor God! �k zal m��n psalmen z�ngen
voor Hem! Als �k n�et had geloofd, dat �k de goedhe�d van God
zou z�en… Als �k n�et had geloofd dat �k de goedhe�d van de
HEERE, zou z�en �n m��n leven, �k was vergaan; Wacht op de
HEER’! Wees sterk, wacht op de HEER’! H�� zal uw hart
versterken. Wacht, �a, wacht op de HEER’!

Psalm 25 vers 2, 3 en 5 en 6
2. HEER, a�, maak m�� Uwe wegen,
 Door Uw woord en Geest bekend;
 Leer m��, hoe d�e z��n gelegen,
 En waarheen G' Uw treden wendt,
 Le�d m�� �n Uw waarhe�d, leer
 ��v'r�g m�� Uw wet betrachten;
 Want G�� z��t m��n he�l, o HEER,
 'k Bl��f U al den dag verwachten.

3. Denk aan't vaderl��k meêdogen,
 HEER, waarop �k b�ddend ple�t;
 M�lde handen, vr�end'l��k' ogen,
 Z��n b�� U van eeuw�ghe�d.
 Sla de zonden n�mmer ga,
 D�e m��n �onkhe�d heeft bedreven;
 Denk aan m�� toch �n genâ,
 Om Uw goedhe�d eer te geven.
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5. Lout're goedhe�d, l�efdekoorden,
 Waarhe�d z��n des HEEREN paân
 Hun, d�e Z��n verbond en woorden,
 Als hun schatten, gadeslaan.
 W�l m��, Uwen naam ter eer;
 Al m��n euveldaân vergeven!
 �k heb tegen U, o HEER,
 Zwaar en men�gmaal m�sdreven.

VeW�e heeft lust den HEER te vrezen,
 't Allerhoogst en eeuw�g goed?
 God zal Zelf z��n Le�dsman wezen;
 Leren, hoe h�� wand'len moet.
 't Goed, dat n�mmermeer vergaat,
 Zal h�� ongestoord verwerven,
 En z��n Godgehe�l�gd zaad
 Zal 't gezegend aard'r��k erven.

Ged�cht
Mevr. Honkoop

Orgelsolo
Voluntary op. 5/8 (�ohn Stanley)

Harp
Als een hert verlangt naar water (M.Nystrom)

Koor
Houd G�� m��n handen be�de (Fr.S�lcher, A. van der Horst)

1.Houd G�� m��n handen be�de met kracht omvat,
geef m�� Uw vast gele�de op ’t smalle pad.
Alleen kan �k n�et verder, geen enk’le schree,
neem trouwe z�eleherder, m�� met U mee.

2. Op d’ ongew�sse baren van d’ oceaan,
 �n stormen en gevaren gr��p, Heer, m�� aan.
 �k z�e Uw aansch��n bl�nken �n du�st’re nacht,
 behoed m�� dan voor z�nken door Uwe macht.

3. En bl��ft m’ ook soms verborgen Uw grote macht,
 G�� voert m�� tot de morgen ook door de nacht.
 Neem dan m��n be�de handen en le�d uw k�nd,
 tot �k aan d’ eeuw’ge stranden de ruste v�nd.

Koor
Tekst: �ohannes 16: 23-24
Voorwaar! Voorwaar! �k zeg u
Mocht g�� de Vader �ets b�dden, H�� zal het geven �n m��n naam
Mocht g�� de Vader �ets b�dden, H�� zal u geven �n m��n naam.
Tot nu toe hebt g�� n�et gebeden �n m��n naam:
B�dt en g�� zult ontvangen
B�dt, opdat uw bl��dschap gevuld mag z��n

Samenzang
�k w�l opstaan en tot m��n vader gaan
Tekst: naarR.M. McCheyne, vertal�ng ds. C.�. Meeuse – melod�e:
Psalm 68

1. �k zal, met zondenlast belaân, toch opstaan en tot Chr�stus gaan
en Hem m��n schuld bel��den.
H�� zal m�� wassen �n Z��n bloed, m��n hart vern�euwen en H��
doet m�� Hem m��n leven w��den.
Och, werd d�e vreugde meer begeerd, de en�ge, d�e noo�t
verkeerd, op droefhe�d, u�t zal lopen.
Ga naar de levensbron met m��, het aanbod tot de dronk �s vr��; ’t
�s zonder geld te kopen.
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2. �k ga tot Chr�stus, omdat H�� de slechtsten roept, kom, ga met m��!
En heb �k Hem gevonden,
Dan leef �k en beweeg �n Hem, want �k verroer geen l�d voor Hem, dat
H�� n�et heeft ontbonden.
Och, werd d�e vreugde meer begeerd, de en�ge, d�e noo�t verkeerd, op
droefhe�d, u�t zal lopen.
Ga naar de levensbron met m��, het aanbod tot de dronk �s vr��; ’t �s
zonder geld te kopen.

�nstrumentaal ensemble
Symphony nr. 40 (Mozart)

Romance (Schumann)

Duet
Gedenk aan �e Schepper
Melod�e: How great Thou art

1.Gedenk aan God, D�e �ou eens heeft geschapenen voor �e zorgt.Wat
�s de Heere trouw! 
W�l �n �e �eugd n�et �n �e zonden slapen, hoor naar Gods stem, want
�ezus roept ook �ou. 
Gedenk �e Schepper en vergeet Hem n�et; eer ’t kwaad er �s, dat �e n�et
lust. 
Gedenk �e Schepper en vergeet Hem n�et, b�� Hem �s he�l en eeuw’ge
rust.

2. Bedenk dat H��, door W�e �e bent geboren, u�t �e ouders eens �e
l�chaam sch�ep,
 D�e �e een z�el gaf om naar Hem te horen, H�� washet D�e �e b�� �e
doop al r�ep.
Gedenk �e Schepper en vergeet Hem n�et; eer’t kwaad er �s, dat �e n�et
lust. 
Gedenk �e Schepper en vergeet Hem n�et, b�� Hem �s he�l en eeuw’ge
rust.

3. B�� Hem �s kracht �e dood te overw�nnen, waar�n we door de zonden z��n
gelegd.
H�� kan �n �ou het levenswerk beg�nnen en doet dat door Z��n roepstem d�e �e
zegt:
Gedenk �e Schepper en vergeet Hem n�et; eer’t kwaad er �s, dat �e n�et lust. 
Gedenk �e Schepper en vergeet Hem n�et, b�� Hem �s he�l en eeuw’ge rust.
Ged�cht
Mevr. Honkoop

Harp
Canon �n D (Pachelbel)

Afslu�t�ng �eugdbondact�e
D�aken Baa��ens

Samenzang
Psalm 100 (The old hundred Psalm Tune)
Ralph Vaughan W�ll�ams
Vers 1 en 2: Koor en aanwez�gen 
Vers 3 en 4:  Alleen koor 
Vers 5: Koor en aanwez�gen

1. All people that on earth do dwell,                     
 S�ng to the Lord w�th cheerful vo�ce.
 H�m serve w�th fear, H�s pra�se forth tell;
 Come ye before H�m and re�o�ce.

2. The Lord, ye know, �s God �ndeed;
 W�thout our a�d He d�d us make;
 We are H�s folk, He doth us feed,
 And for H�s sheep He doth us take.

3. O enter then H�s gates w�th pra�se;
 Approach w�th �oy H�s courts unto;
 Pra�se, laud, and bless H�s Name always,
 For �t �s seemly so to do.
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4. For why? the Lord our God �s good;
 H�s mercy �s for ever sure;
 H�s truth at all t�mes f�rmly stood,
 And shall from age to age endure.

5. To Father, Son and Holy Ghost,
 The God Whom Heaven and earth adore,
 From men and from the angel host
 Be pra�se and glory evermore.

Gebed des Heeren
Allen
2. Gehe�l�gd word' Uw naam; a�, geef,
Dat elk, waar h�� op aarde leev',
D�en Vadernaam erkennen moog',
Uw deugden roeme hemelhoog;
Dat elk, als k�nd, aan U gel��k',
En �n z��n doen Uw beelt'n�s bl��k'.

Dames
4. Uw w�l gesch�ed', Uw w�l alleen,
Als �n den hemel, h�er beneên;
Uw w�l �s altoos w��s en goed;
't �s ma�este�t, al wat G�� doet;
Dat �eder st�l daar�n berust',
En Uw bevelen doe met lust.

Allen
6.Vergeef ons onze schulden, HEER;
W�� schonden al te snood Uw eer;
De booshe�d kleeft ons alt��d aan;
W�e onzer zou voor U bestaan,
Had �ezus n�et voor ons geleên?
W�� schelden kw��t, d�e ons m�sdeên.

Heren
9.Want Uw �s 't Kon�nkr��k, o HEER,
Uw �s de kracht, Uw �s al d' eer.
U, d�e ons helpen w�lt en kunt,
D�e, �n Uw Zoon, verhor�ng gunt,
D�e door Uw Geest ons troost en le�dt,
U z�� de lof �n eeuw�ghe�d.

Allen
10. �a, Amen, trouwe Vader, �a;
W�� maken staat op Uw genâ.
Ons hart, o God, d�e alles z�et,
Veroordeelt ons �n 't naad'ren n�et;
Het zegt, daar G' op ons b�dden let,
Gelov�g Amen op 't gebed. 

Slu�t�ng
Ouderl�ng Verheul

Luthers Avondgebed
Mar van der Veer

Heer, bl��f b�� ons, want het �s avond en de nacht zal komen
Bl��f b�� ons en b�� Uw ganse kerk, aan de avond van de dag
Aan de avond van het leven aan de avond van de wereld.
Heer, bl��f b�� ons, met Uw genade en goedhe�d,
Met Uw troost en Uw zegen met Uw Woord en sacrament.
Heer bl��f b�� ons wanneer over ons komt de nacht van beproev�ng en van
angst
De nacht van tw��fel en aanvecht�ng de nacht van de strenge b�t’re dood.
Heer, bl��f b�� ons, bl��f b��ons �n leven en �n sterven, �n t��d en eeuw�ghe�d,
Amen, Amen.

 Steun de act�e van de �BGG met uw g�ft! Meer �nfo op:
  https://www.gergemgoes.nl/act�v�te�ten/categor�een/g�ft-voor-de-�eugdbondact�e/
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Gift geven? scan de code 
met QR scanapp


