
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Inleidend orgelspel 
Organist Martijn Gijssel 
 
 
Intro kinderkoor en mannenkoor    
Gebed voor het vaderland 
Organist Martijn Kooijman 
 
Vers 2 samenzang (ritmisch, op de wijs van Psalm 118) 
 
2) Bewaar ons land , o God der krachten    
voor oproer geest en woest geweld.    
En worden vreemd’ en boze machten     
door U steeds paal en perk gesteld.    
Dat hier geen dwinglandij regere,  
maar vreed’ en vrijheid bij ons woon. 
Dat ons geen nijd of twist vertere,  
maar eendracht zich bij ons vertoon. 
 
 
Aansluitend samenzang      
Psalm 8 vers 1 en 9 
Organist Martijn Kooijman 
 
1) HEER, onze Heer, grootmachtig Opperwezen!  
Hoe wordt Uw naam op aard' alom geprezen!  
Gij, die den glans van Uwe majesteit    
Hebt boven lucht en heem'len uitgebreid.   
 
 



 

 

 

9) HEER, onze Heer, grootmachtig Opperwezen! 
Hoe billijk wordt Uw grote naam geprezen; 
Hoe heerlijk rolt, uit aller vromen mond, 
Die grote naam door 't ganse wereldrond! 
 
 
Opening en meditatief woord    
Ouderling A.J. Fierloos 
 
 
Samenzang 
O God, Die droeg ons voorgeslacht     
Organist Martijn Gijssel   
 
1) O God, Die droeg ons voorgeslacht,   
in nacht en stormgebruis,     
bewijs ook ons Uw trouw en macht,    
wees eeuwig ons tehuis.     
 
2) Gij zijt, van voor Gij zee en aard', 
hebt door Uw woord bereid, 
altijd dezelfde, Die Gij waart, 
de God der eeuwigheid. 
 
4) O God, Die droeg ons voorgeslacht, 
in tegenspoed en kruis, 
wees ons een gids in storm en nacht 
en eeuwig ons tehuis. 
 
 



 

 

 

Kinderkoor  
Organist Martijn Kooijman 
      
1) Psalm 116 
Vers 10 samenzang (ritmisch) 
Ik zal Uw naam met dankerkentenis 
Verheffen, U al mijn geloften brengen; 
'k Zal liefd' en lof voor U ten offer mengen, 
In 't heiligdom, waar 't volk vergaderd is. 
 
2) Psalm 124 
Vers 2 samenzang (ritmisch) 
Dan hadden zij ons levendig vernield; 
Hun hete toorn had ons gewis ontzield; 
Bedolven in een diepen jammervloed; 
Dan had een stroom, dien niemand tegenhield, 
Ons gans versmoord, had God het niet verhoed. 
 
3) Merck toch hoe sterk 
4) Wat de toekomst brengen moge 
 
 
Samenzang       
Psalm 122 vers 1 
Organist Martijn Kooijman 
 
Ik ben verblijd, wanneer men mij    
Godvruchtig opwekt: "Zie, wij staan    
Gereed, om naar Gods huis te gaan;    
Kom, ga met ons en doe als wij."    



 

 

 

Jeruzalem, dat ik bemin,     
Wij treden uwe poorten in; 
Daar staan, o Godsstad, onze voeten. 
Jeruzalem is wèl gebouwd, 
Wel saâmgevoegd: wie haar beschouwt, 
Zal haar voor 's Bouwheers kunstwerk groeten. 
 
 
Musici  
Xander Baaijens en Hanck Wiskerke   trompet 
Elzemarie Weststrate en Mirthe Posthuma   viool  
Emma Nieuwenhuyzen en Thirza Posthuma  dwarsfluit 
Brigitta Baaijens       piano  
 
Onder leiding van Jeroen Nieuwenhuyzen 
      
1) Psalm 68       
2) Hoe groot zijt Gij 
3) Gelukkig is het land 
 
 
Mannenkoor  
Organist Martijn Kooijman 
      
1) Gelukkig is het land 
2) Psalm 72/122 
3) Mijn Nederland 
4) Psalm 27 
 
 



 

 

 

Samenzang  
Psalm 138 vers 1      
Organist Martijn Gijssel 
      
'k Zal met mijn ganse hart Uw eer    
Vermelden, HEER,      
U dank bewijzen;      
'k Zal U in 't midden van de goôn,    
Op hogen toon,      
Met psalmen prijzen;      
Ik zal mij buigen, op Uw eis, 
Naar Uw paleis, 
Het hof der ho - ven, 
En, om Uw gunst en waarheid saâm, 
Uw groten naam 
Eerbiedig loven. 
 
 
Kinderkoor en mannenkoor     
Gebed 
Organist Martijn Kooijman 
 
 
Aansluitend samenzang     
Blijf bij mij, Heer (vers 1 en 3) 
Organist Martijn Kooijman 
 
1) Blijf bij mij, Heer, want d’ avond is nabij.   
De dag verduistert, Heere, blijf bij mij!   
Als and’re hulp m’ ontbreekt, geluk m’ ontvliedt,  



 

 

 

der hulpeloozen hulp, verlaat mij niet!   
 
3) ’k Heb U altijd van noode, dag en nacht, 
slechts uw genâ verwint des boozen macht. 
Wie kan als gij mijn gids en sterkte zijn? 
Blijf bij mij, Heer, in nacht en zonneschijn! 
 
 
Sluiting       
Ouderling A.J. Fierloos 
 
 
Samenzang met orgel en trompetten  
Nederlands volkslied 
Organist Martijn Kooijman 
 
1) Wilhelmus van Nassouwe    
ben ik, van Duitsen bloed,    
den vaderland getrouwe    
blijf ik tot in den dood.    
Een Prinse van Oranje    
ben ik, vrij, onverveerd,    
den Koning van Hispanje    
heb ik altijd geëerd.     
 
6) Mijn schild ende betrouwen 
zijt Gij, o God mijn Heer, 
op U zo wil ik bouwen, 
Verlaat mij nimmermeer. 
Dat ik doch vroom mag blijven, 



 

 

 

uw dienaar t'aller stond, 
de tirannie verdrijven 
die mij mijn hart doorwondt. 
 
 
Uitleidend orgelspel 
Het Wilhelmus – J. Zwart 
Organist Harm de Rijder 
 
 
 

We hopen dat u een fijne avond heeft gehad en wensen u een gezegende zondag. 

 
 

Deze avond wordt mede mogelijk gemaakt door: 

 


