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Zangavond  
 

t.b.v. 
 

STICHTING OOST-EUROPAHULP  

GEREFORMEERDE GEZINDTE 

Dorpskerk, Nunspeet 

Zaterdag 20 mei 2017 

Aanvang 19.30 uur 
 

Medewerkenden: 
 

de heer M. Karels, voorlichter van SOEGG   

opening, meditatie en sluiting 
 

Gemengd koor ‘Met Hart en Stem’ 
uit Veenendaal o.l.v. Arie Kortleven 

 

Mannenkoor ‘Jubilate Deo’ 
uit Apeldoorn o.l.v. Roelof van Middendorp 

 

Harry Hamer, orgel 

Collecte voor  Stichting Oost-Europahulp Gereformeerde Gezindte 
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Opening door de heer M. Karels, voorlichter van SOEGG 
 

 Psalm 68 : 5 
Uw hoop, Uw kudde woonde daar;  De Heer’ gaf rijke juichensstof, 
uit vrije goedheid waart Gij haar  om Zijne wond’ren en Zijn lof, 
een vriendelijk Beschermer,  met hart en mond, te melden; 
en hebt ellendigen dat land  men zag welhaast een grote schaar, 
bereid door Uwe sterke hand, met klanken van de blijdste maar, 
o Israëls Ontfermer!  vervullen berg en velden. 
 

 Schriftlezing: 1 Petrus 2: 1-10  
 

 Gebed 
 

Gemengd koor ‘Met Hart en Stem’ 
 Psalm 100                                                                  Bewerking: G.C. van der Zijden jr. 

 

Juich aarde, juicht alom den HEER', 
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer; 
Komt, nadert voor Zijn aangezicht: 
Zingt Hem ter eer! 
 

De HEER' is God; erkent, dat Hij 
Ons heeft gemaakt (en geenszins wij), 
 

 Zalig, zalig niets te wezen                                                                    Bewerking: A. Kortleven 
Zalig, zalig, niets te wezen in ons eigen oog voor God, 
Eigen zin en lust te vrezen, steeds te rusten in ons lot; 
Need’rig, kinderlijk en stil ons te voegen naar Zijn wil. 
 

Is ons trots hoogmoedig eigen nog zo dikwijls ongezind,  
om zich naar Uw wil te neigen waar het hart slechts rust in vindt. 
Werp dien hoogmoed dan o Heer’ door Uw geest in ons terneer. 
 

Mag Uw naam maar eer ontvangen, ’t ga ons slecht, of ’t ga ons goed. 
Dat alleen is ons verlangen, trouwe Vader, wat Gij doet! 
Eer is ’t ons, hoe laag het schijn, zalig niets voor U te zijn. 
 

 Psalm 79                           Bewerking: P. Stolk 

Gedenk niet meer aan 't kwaad, dat wij bedreven, 
Onz' euveldaad word' ons uit gunst vergeven. 
Waak op, o God, en wil van verder lijden 
Ons klein getal door Uwe kracht bevrijden. 
Help ons, barmhartig Heer', 
Uw groten Naam ter eer; 
Uw trouw koom' ons te stade; 
Verzoen de zware schuld, 
Die ons met schrik vervult, 
Bewijs ons eens genade! 

Tot schapen, die Hij voedt en weidt; 
Zingt Hem ter eer. 
 

Gaat tot Zijn poorten in met lof, 
Met lofzang in Zijn heilig hof; 
Looft Hem aldaar met hart en stem; 
Prijst Zijnen Naam, verheerlijkt Hem. 

Zo zullen wij de schapen Uwer weiden, 
In eeuwigheid Uw lof, Uw eer verbreiden, 
En zingen van geslachten tot geslachten; 
Uw trouw, Uw roem, Uw onverwinb’re krachten. 
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SOEGG verleent humanitaire hulp in Oekraïne. Wij 
verzamelen in Nederlandse ziekenhuizen 
afgeschreven medische apparatuur, brengen die 
weer in goede staat en installeren en onderhouden 
die in zes ziekenhuizen in Zhitomir. 
Daarbij wordt intensief samengewerkt met de Mes-
siasbelijdende Joodse gemeente van ds. Arkadiy 
Margulis. 
Ook brengen wij geld bij elkaar voor nieuwe, in 

Oekraïne aan te schaffen apparatuur.  Naast de materiële hulp is er ook aandacht voor 
evangelieverkondiging in de ziekenhuizen. 
SOEGG is interkerkelijk en vindt haar achter-
ban in de gereformeerde gezindte. 
 
Steun dit belangrijke werk!                                             
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met L.J. Luchtenburg (06 53 74 96 51). 
Giften zijn van harte welkom op 
bankrekeningnr.: NL28 RABO 0171 5750 91 
(ANBI). 

De volgende bedrijven hebben ons gesponsord voor de onkosten van de  
zangavonden in Krimpen aan den IJssel, Nunspeet en Elspeet: 

 Technicare, Ridderkerk   

 Dane natuursteen, Krimpen aan den IJssel 

 De Vries Advies, Krimpen aan den IJssel   

 P. van den Hardenberg, Elspeet     

 IJzerman bouw en techniek, Ouderkerk aan den IJssel    

 Bolier adviezen, Elspeet  

 Stalentstaal, Bergambacht  

 Roukens optiek, Oud-Beijerland 

 H. van den Hardenberg, Elspeet  

 Heemhave beleggingen, Oud-Beijerland  

 Glashandel Verloop, Krimpen aan den Lek 

 VLR accountants, Krimpen aan den IJssel 

 Casteleijn bakkers, Krimpen aan den IJssel 

 Visser & Visser Accountants, Barendrecht 

 Fotografie Wim van Cappellen, Krimpen aan den IJssel 

 Spek Accountants en Belastingadviseurs, Krimpen aan den IJssel 

 Van Staveren Begrafenisonderneming, Alpen aan de Rijn 

 Leo Joosse tweewielers, Aagtekerke 

 Verstoep bouwadvies, Schoonhoven 
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Mannenkoor ‘Jubilate Deo’ 
 

 Psalm 3                                                                                    Bewerking: Marcel van de Ketterij 
Ik lag en sliep gerust, Sta op, verlos mij, HEER’! 
van ’s HEEREN trouw bewust, Gij hebt, o God, weleer 
tot ik verfrist ontwaakte; getoond voor mij te waken, 
want God was aan mijn zij; mijn haters onderdrukt, 
Hij ondersteunde mij en mij ’t gevaar ontrukt; 
in ’t leed dat mij genaakte. Gij sloegt hen op de kaken, 
Ik zal, vol heldenmoed, verbrekend onverwacht 
daar mij Zijn hand behoedt, hun tanden door Uw macht; 
tienduizenden niet vrezen; ’k heb d’ overhand verkregen! 
schoon ik, van allen kant, Gij, HEER’, alleen, Gij zijt 
geweldig aangerand verwinnaar in den strijd, 
en fel geprangd moog’ wezen. en geeft Uw volk den zegen. 

 
 Psalm 141 (in Engelse stijl)                                        Bewerking: Martin Zonnenberg 
 

 

'k Roep, HEER', in angst tot U gevloden, 
ai, haast U tot mijn hulp en red! 
Hoor naar de stem van mijn gebed, 
daar ik U aanroep in mijn noden. 
 

Mijn beê met opgeheven handen 
klimm' voor Uw heilig aangezicht 

 
 Blijf met mij Heer’                                   William H. Monk / Bewerking: Klaas J. Mulder 

Blijf met mij Heer’, als ’t zonlicht niet meer straalt. 
Blijf met mij Heer’ als straks de avond daalt. 
Als vrienden henengaan in stormgetij, 
blijf Gij ter hulp gereed, o blijf met mij. 
 

‘k Kan zonder U geen enk’le schrede gaan. 
Wees Gij mijn Leidsman op mijn levensbaan. 
Aan Uwe hand slechts ga ik veilig, blij: 
Zij ’t voor- of tegenspoed, o blijf met mij. 
 

Als in de doodsvallei ik eens zal staan; 
en ‘k zie de poorten voor mij open gaan; 
en Gij mij d’ ogen sluit, dan juich ik blij, 
in leven en in dood waart Gij met mij! 

 
Meditatie door de heer M. Karels 

 

als reukwerk voor U toegericht, 
als offers die des avonds branden. 
 

Zet, HEER', een wacht voor mijne lippen, 
behoed de deuren van mijn mond, 
opdat ik mij tot genen stond 
iets onbedachtzaams laat ontglippen. 
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Stomerij ‘De Pauw’ 
 

Asselsestraat 95  |  7311 EG  Apeldoorn  |  Tel. 055-5215649 
Openingstijden: Ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.30 uur, za. 9.00 tot 13.00 uur 

Depot Pretty Tall, Eglantier 410, Apeldoorn 
 

Geen koopavond 
   

Ook voor het reinigen van: 
Dekbedden (dons, wol en synthetisch), 

tuinmeubelkussens, vloerkleden, paardendekens,  

Suède- en leder, kledingreparaties  

en bruidskleding 
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Samenzang + collecte voor SOEGG 
 Psalm 118 : 11 en 14 

De steen dien door de tempelbouwers  Gij zijt mijn God, U zal ik loven, 
veracht’lijk was een plaats ontzegd,  verhogen Uwe majesteit. 
is, tot verbazing der beschouwers,  Mijn God, niets gaat Uw roem te boven; 
van God ten hoofd des hoeks gelegd. U prijz’ ik tot in eeuwigheid. 
Dit werk is door Gods alvermogen,  Laat ieder ’s HEEREN goedheid loven; 
door ’s HEEREN hand alleen geschied; want goed is d’ Oppermajesteit; 
het is een wonder in onz’ ogen;  Zijn goedheid gaat het al te boven; 
wij zien het, maar doorgronden ’t niet. Zijn goedheid duurt in eeuwigheid. 

 

Gemengd koor ‘Met Hart en Stem’ 
 Psalm 107                                                                                              A. van Vliet 

Looft de Heer gestadig, Die oppermajesteit, gunstrijk, zeer genadig en goed in eeuwigheid. 
Dit zeg elk die gered door Hem uit slaafse banden in vrijheid is gezet, uit ’s weêrpartijders  
handen. 
Looft de Heer gestadig, Die oppermajesteit, gunstrijk, zeer genadig en goed in eeuwigheid. 
Looft de Heer gestadig, Die oppermajesteit, gunstrijk, zeer genadig en goed in eeuwigheid.  
Halleluja! Halleluja! Looft de Heer in eeuwigheid. 
 

Zij, die gebonden zaten in banden van de dood, omdat zij God vergaten, vervielen in die nood.  
Toen werd hun wreev’lig hart verneerd door zwarigheden; zij struikelden, hun smart werd  
hulpeloos geleden. 
 

Doch riepen z’ in ellenden de Heer ootmoedig aan. Hij deed hun angsten enden en hen ’t gevaar 
ontgaan. Hij hielp hen uit de nood. Hij bracht hen uit het duister van de schaduw van de dood. 
Hij brak hun band en kluister. 
 

Laat zulken eer bewijzen aan ’s Heeren gunst en macht en al Zijn wond’ren prijzen voor ’t mense-
lijk geslacht. Hij was ’t voor wien gereed de koop’ren deuren weken, de ijz’ren grend’len deed in 
duizend stukken breken. 
 

Zij die de zee bevaren met schepen rijk bevracht, zien op de grote baren Gods wijsheid, gunst en 
macht. Daar leren zijn de daan des Heeren klaar bemerken en in de diepe paan Zijn grote won-
derwerken. 
 

Looft de Heer gestadig, Die oppermajesteit, gunstrijk, zeer genadig en goed in eeuwigheid. 
Looft de Heer gestadig, Die oppermajesteit, gunstrijk, zeer genadig en goed in eeuwigheid. Halle-
luja! Halleluja! Looft de Heer in eeuwigheid. Halleluja. Amen. Looft de Heer in eeuwigheid. Amen.  

 

 Nader, nog nader, U meer nabij                               C.H. Morris/arr. P.C. Eilander 
Nader, nog nader. U meer nabij;  
houd mij, o Heiland steeds dicht aan Uw zij;  
slechts aan uw boezem ben ik gerust.  
Gij brengt mij veilig naar d’ eeuwige kust. (2x) 
 

Nader, nog nader, ‘k breng niets, o Heer, 
Dan mijne zonden; gedenk ze niet meer! 
‘k Pleit op Uw offer, ‘k werp m’ aan Uw voet, 
Reinig, o Heiland, mij gans door Uw bloed. (2x) 

Nader, nog nader, na zorg en strijd, 
Wacht mij de rust, door Uw liefde bereid, 
Wat ook gebeure, ‘k nader steeds meer; 
Jezus, mijn Heiland, kom haastig, o Heer! (2x) 
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* Duurzame Techniek * Sanitair 

* Klimaatbeheersing * Service en Onderhoud 

* Elektrotechniek * Retail MKB 

www.vdruitenbeek.nl 

Allround installatiebedrijf voor bedrijf en particulier 

Werkzaam in Retail, Utiliteit en Particuliere Projecten 

Houtsnijdershorst 604  |  7328 WL  Apeldoorn  |  Tel. 055-5419682 / 0651827199 

                    Email: info@vdruitenbeek.nl  

VCM 
CHECKLIST 
AAANEMERS 

mailto:Info@vdruitenbeek.nl


9 

 Blijf bij mij, Heer’                                                                   Bewerking: M. den Toom  
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 hulpelozen hulp, verlaat mij niet! 
 

U heb ik nodig, Uw genade is  
mijn enig licht in nacht en duisternis 
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij? 
In nacht en ontij, Heer’, blijf mij nabij. 
 

Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer’.  
Tranen en leed zijn nu niet bitter meer. 
Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij? 
Ik triomfeer, mij is de Heer’ nabij 
 

Houd, Heer’, Uw kruis hoog voor mijn brekend oog, 
Licht in het duister, wijs de weg omhoog. 
Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij. 
In dood en leven, Heer’, wees Gij nabij. 
Amen. 

 
Instrumentaal intermezzo 
 
Mannenkoor ‘Jubilate Deo’ 
 

 Psalm 86                                                                          Bewerking: Johan Bredewout 
 

1. Neig, o HEER’, Uw gunstig’ oren, 
om mij in mijn angst te horen. 
’k Ben ellendig, diep in nood, 
gans van heul en hulp ontbloot. 
Hoed mijn ziel, Gij zijt almachtig, 
en ik ben Uw gunst deelachtig; 
o mijn God, Die mij aanschouwt, 
red Uw knecht, die U vertrouwt. 
 

3. HEER’, door goedheid aangedreven, 
zijt Gij mild in ’t schuld vergeven; 
wie U aanroept in den nood, 
vindt Uw gunst oneindig groot. 
HEER’, neem mijn gebed ter ore; 
wil naar mijne smeking horen; 
merk, naar Uw goedgunstigheên, 
op de stem van mijn gebeên. 

4. ’k Ben gewoon, in bange dagen, 
mijn benauwdheid U te klagen; 
Gij toch, Die d’ ellenden ziet, 
hoort mij, en verstoot mij niet. 
Heer’, wat goôn de heid’nen roemen, 
niemand is bij U te noemen; 
daden als Uw grote daân 
treft men nergens elders aan. 
 

6. Leer mij naar Uw wil te hand’len, 
’k zal dan in Uw waarheid wand’len; 
neig mijn hart, en voeg het saam 
tot de vrees van Uwen Naam. 
Heer’, mijn God, ik zal U loven, 
heffen ’t ganse hart naar boven; 
’k zal Uw Naam en majesteit 
eren tot in eeuwigheid. 
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 Alle roem is uitgesloten 
Alle roem is uitgesloten, 
onverdiende zaligheên 
heb ik van mijn God genoten, 
'k roem in vrije gunst alleen! 
Ja, eer ik nog was geboren, 
eer Gods hand, die alles schiep, 
iets uit niet tot aanzijn riep, 
heeft Zijn liefde mij verkoren: 
God is liefd', o engl’enstem, 
mensentong, verheerlijkt Hem! 
 

Alzo lief had God de wereld, 
dat Hij Zijnen eigen Zoon 
voor die afgevallen wereld 
overgaf aan smaad en hoon. 
Ja, toen wij nog zondaars waren, 
schonk d’ Ontfermer ons genâ, 

 
 Psalm 23                                                                              Muziek: Johan Bredewout 

Sluiting door de heer M. Karels 
 

 Psalm 147 : 2 
Hij heelt gebrokenen van harte,  
en Hij verbindt z’ in hunne smarte,  
die, in hun zonden en ellenden,  
tot Hem zich ter genezing wenden.  
Hij telt het groot getal der starren,  
die ’t scherpst gezicht op aard’ verwarren;  
Hij roept dat talloos heir tezamen,  
en noemt die alle bij haar namen.  

Tekst: J. Scharp 
Muziek: J. Schop 

Bewerking: Roelof Elzinga 

stierf Zijn Zoon op Golgotha, 
stierf voor ons, die zondaars waren: 
God is liefd', o engl’enstem, 
mensentong, verheerlijkt Hem! 
 

Dat heet gadelooz' ontferming, 
dat genade, rijk en vrij! 
God schenkt redding, schenkt bescherming, 
schenkt z’ aan zondaars, schenkt z’ ook mij. 
Ja, wanneer mijn onvermogen, 
en mijn diep bederf mij smart, 
toont mij 't godd'lijk Vaderhart 
Zijn verlossend mededogen: 
God is liefd', o engl’enstem, 
mensentong, verheerlijkt Hem! 

De Heer’ is mijn Herder, mij ontbreekt niets, 
Hij doet mij nederliggen aan grazige weiden. 
Hij voert mij aan rustige wateren, 
Hij verkwikt, Hij verkwikt mijn ziel 
en Hij leidt mij in de rechte sporen  
om Zijns Naams wil. 
Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, 
ik vrees geen kwaad,  
zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis,  
ik vrees geen kwaad. 
De Heer’ is mijn Herder, mij ontbreekt niets, 
Hij doet mij nederliggen aan grazige weiden. 
Hij voert mij aan rustige wateren, 

Hij verkwikt, Hij verkwikt mijn ziel 
en Hij leidt mij in de rechte sporen  
om Zijns Naams wil. 
Uw stok en Uw staf die vertroosten mij, 
Uw stok en Uw staf die vertroosten mij. 
Voor het oog van mijn vijand  
noodt Gij mij aan Uw dis. 
Gij zalft mijn hoofd met olie;  
mijn beker vloeit over. 
Uw goedheid en trouw volgen mij elke dag. 
Tot in eeuwigheid, tot in eeuwigheid  
zal ik in des Heeren huis verblijven. 
Halleluja. 
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Deze avond  

is mede mogelijk  

gemaakt door de  

sponsors en adverteerders,  

waarvoor wij hen  

heel hartelijk dank zeggen. 

N.N. 

De presentatie van deze cd zal plaatsvinden D.V. op  

zaterdag 30 september 2017 tijdens een presentatieconcert  

in de Sint-Joriskerk te Amersfoort. 

 
 

Het mannenkoor ‘Jubilate Deo’ uit Apeldoorn  

en het jongerenkoor ‘Elad’ uit Elspeet  

hebben in april jl. een cd opgenomen in  

de Grote of Sint-Stephanuskerk te Hasselt  

t.b.v. 
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ONZE WINKELOPENINGSTIJDEN STAAN VERMELD OP  www.mabri.nl 

http://www.mabri.nl
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Achterberg Rijdende Winkels 
Service en kwaliteit staan bij ons hoog 
In het vaandel! 
 

Al uw dagelijkse boodschappen graag bij  
u thuis bezorgd. 

Ook bij u 
komen we graag aan huis! 
Bel ons gerust: 06-53673831 
 06-22930068 

Ook verzorgen wij uw catering en hapjes of belegde broodjes 
vanaf 80 cent 

Achterberg Rijdende Winkels BV 
Voor de in- en verkoop van rijdende winkels 

Iets te vieren? 
Wij verzorgen uw hapjes en 
drankjes. 
 

Uw voordeel? 
(Fris)dranken die zijn  
overgebleven kunt u retour 
geven! 

Achterberg Rijdende Winkels BV 
Kraaienjagersweg 14-2  |  7314 PS  Beemte-Broekland  |  055-5217685 
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