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Passie- en Paasconcert 
Gemengd koor Jubilate Deo 
uit Nunspeet  

Mannenkoor Jubilate Deo 
uit Apeldoorn 

Dorpskerk, Nunspeet 
Stille zaterdag 31 maart 2018   

Aanvang 19.30 uur 

Medewerkenden: 
 

Ds. A. Schot, meditatie, opening en sluiting 

Henkjan Pap, begeleiding gemengd koor 

Gerard Harbers, begeleiding mannenkoor en samenzang 
Henriëtte Bronkhorst-Barten, dwarsfluit 

beide koren o.l.v. Roelof van Middendorp 
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Hy droech onse smerten 1) 

T' en zijn de Joden niet, Heer Jesu, die U cruysten,  

noch die verradelijck U togen2) voort gericht,  

noch die versmadelijck U spogen int gesicht,  

noch die U knevelden,3) en stieten4) U vol puysten,5) 
 

 T' en sijn de crijchs-luy niet die met haer felle vuysten  

den rietstock hebben of den hamer opgelicht,  

of het vervloecte hout op Golgotha gesticht,  

of over Uwen rock tsaem dobbelden en tuyschten:6) 
 

Ick bent, ô Heer, ick bent die U dit heb gedaen,  

ick ben den swaren boom die U had overlaen,7) 

ick ben de taeye streng8) daermee ghy ginct gebonden,  

de nagel, en de speer, de geessel die U sloech,  
 

De bloet-bedropen croon die Uwen schedel droech:  

want dit is al geschiet, eylaes! om mijne sonden.  
 

Jacobus Revius 

1) lasten, verdriet   2) sleepten    3) bonden    4) stootten    5) builen    6) gokten    7) het kruis dat zo zwaar voor U was 
8) het knellende touw 
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Woonlocatie de Klokkenberg - Nunspeet 
Woonlocatie De Klokkenberg is een pand 
dat rond 1900 is gebouwd. Het heeft tij-
dens de vorige eeuw dienst gedaan als 
pension. De laatste jaren stond het pand 
op de lijst om gesloopt te worden. Geluk-
kig is het pand ontrukt aan de slopersha-
mer en gekocht door een Vastgoedbedrijf. 
Een jaar lang is men bezig geweest om de Klokkenberg te renoveren. Bij 
de renovatie is er een deel aangebouwd waar zich nu de woonkamers en 
keukens bevinden. Het resultaat is een prachtig, nostalgisch, monumen-
taal pand met een gezellige tuin voor een schommel, trampoline, skelter, 
kippenhok etc. 
In de Klokkenberg wonen twaalf volwassenen met een verstandelijke be-
perking verdeeld over twee woongroepen. Iedere cliënt heeft een eigen 
studio. Dat is een zit/slaapkamer met een eigen toilet, douche en klein 
keukenblokje. De cliënt heeft de mogelijkheid om in zijn eigen apparte-
mentje te koken. De Klokkenberg beschikt ook over een logeerkamer voor 
logeercliënten. 
De cliënten komen bijna allemaal uit Nunspeet of directe omgeving. Op 
deze manier kunnen ze hun netwerk makkelijk onderhouden en uitbrei-
den. 
Overdag zijn de cliënten actief op een DAC, boerderij of sociale werk-
plaats. Met een busje, met de trein, scooter of fiets vertrekken ze iedere 
dag naar hun werk. De Klokkenberg staat op een unieke plek in Nunspeet. 
Op loopafstand van het park, de winkels en de kerk. 
Aan de achterzijde van De Klokkenberg is tevens nog een klein gebouw 
gesitueerd. Daar wonen ook Siloah-cliënten, maar dat valt onder begeleid 
zelfstandig wonen. Deze mensen huren zelfstandig (scheiden wonen en 
zorg). We bieden ook begeleid zelfstandig wonen in de omgeving van Nun-
speet. 
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Opening door Ds. A. Schot 
 

Samenzang 
 

 Psalm 110 :  7 
Hij zal op weg eens drinken uit de beken,  
daar Hij gevaar, noch strijd, noch moeit’ ontziet;  
daarom zal Hij het hoofd naar boven steken,  
met eer bekroond in ’t Godd’lijk rijksgebied.  
 

Schriftlezing 
 

 Psalm 110 
 

Mannenkoor 
 

 Gebed om genade 
1. Heer’, ik sta als de tollenaar 
voor U en buig mij neer. 
Doe mij niet weg van voor Uw oog,  
wees mij genadig Heer’.  
 

2. Wanneer ik aan mijn zonden denk  
buig ik mij dieper neer. 
Wie kan, o Heer’, voor U bestaan? 
Wees mij genadig, Heer’. 
 

 Blijft hier en waakt met Mij 
1. Blijft hier en waakt met Mij!  
Nu is de dood nabij, 
nooit was Ik zo bedroefd en bang. 
Blijft wakker om te bidden 
totdat Ik in uw midden 
straks wederkom, het duurt niet lang. 
 

2. Blijft hier en waakt met Mij! 3. Ach, slaapt dan nu maar voort, 
Hebt gij geen medelij? slaapt verder ongestoord, 
Gij wist dat gij niet slapen mocht! Ik blijf wel waken deze nacht; 
Kunt gij niet één uur waken Ik blijf bij u, Mijn schapen,  
zonder in slaap te raken? uw Herder zal niet slapen;  
Bidt God dat gij niet wordt verzocht! slaapt gij maar voort, Ik houd de wacht. 

Tekst: Matthéüs 26 : 36-46 / Ds. A.F. Troost 
Melodie: Psalm 26 / bew. André van Vliet 

Naar T. Raffles, 1831 – Charles H. Gabriel 
Tekst en arr.: Wim van Galen 

3. Mijn zondeschuld belijd ik U; 
mij rest geen uitweg meer 
dan door het offer van Uw Zoon.  
Wees mij genadig Heer’. 
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 Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis 
 

1. Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis, 
hangt ten spot van snode smaders, 
Zoon des Vaders, 
waar is toch Uw almacht thans, 
waar Uw goddelijke glans? 
 

2. Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis, 
En Hij hangt er mijnentwegen, 
Mij ten zegen. 
Van de vloek maakt Hij mij vrij, 
En Zijn sterven zaligt mij. 
 

3. Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis, 
ook voor mij heeft Hij Zijn leven 
prijs gegeven. 
Zingt voor Hem, ontbrandt in gloed, 
zingt voor Hem, mijn hoogste goed. 

 
Gemengd koor Jubilate Deo 
 

 Het ruwhouten kruis                                                                      Peter Eilander 
 

Op die heuvel daarginds stond een ruwhouten kruis, 
het symbool van vervloeking en schuld. 
Maar dat kruis werd de mens,tot het kostbaarst kleinood, 
daar Gods wet aan dat hout werd vervuld. 
Refrein: 
'k Klem mij daarom aan Golgotha’s kruis, 
tot de Heer’ komt en met Hem het loon, 
als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis, 
eens verwisselt voor d' eeuwigheidskroon. 
 

O dat ruwhouten kruis, door de wereld gesmaad, 

heeft een wond're bekoring en macht, 
want Gods Zoon liet Zijn troon, Hij droeg smaadheid en hoon, 
om de vreugd' die dat kruis heeft gebracht. 
Refrein 
 

Van dat ruwhouten kruis met het bloed van Gods Zoon, 
Straalt een licht dat door niets wordt gedoofd; 

Tekst: A. v.d. Berg 
Muziek: C.F. Witt 
Bew. Roelof Elsinga / P.C. Eilander 

4. Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis. 
Zou ik dan in droeve dagen 
troost’loos klagen? 
Als ik naar Zijn kruis mij richt, 
valt mijn eigen last mij licht. 
 

5. Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis, 
‘k heb mij Heer’ voor dood en leven 
U gegeven. 
Laat mij dan in vreugd en pijn 
met U in gemeenschap zijn. 
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vol van schoonheid en pracht, vol van reddende kracht 
voor een ieder die in Hem gelooft. 
Refrein 
 

Help mij Heer’! Aan dat kruis trouw te zijn tot de dood, 
ook als hier smaad en spot is mijn loon; 
want dat kruis droeg de straf, nam de schuld van mij af, 
’t werd de toegang voor mij tot Gods troon. 
Refrein 

 

 ‘k Heb geloofd en daarom zing ik                                           Addie de Jong 

1 . ’k Heb geloofd en daarom zing ik, daarom zing ik van genâ, 
van ontferming en verlossing door het bloed van Golgotha. 
Daarom zing ik U, die stervend alles, alles hebt volbracht; 
Lam Gods, dat de zonde wegneemt, Lam van God voor ons geslacht. 
 

2. ‘k Heb geloofd en daarom hoger, hoger dan Kalvarie’s top, 
zie ik boven lucht en wolken, Hogepriester tot U op; 
Die in ’t ware tabernakel, voor Gods aanschijn ’t allen tijd, 
als haar Hoofd voor Uw gemeente, strijdend’ bidt, en biddend strijdt. 
 

3. ‘k Heb geloofd in U, wie d’ aarde met haar doornen heeft gekroond; 
maar die nu gekroond met ere, aan Gods rechterzijde troont; 
U aan wiens doorboorde voeten eenmaal in het gans heelal, 
hier beneden en daarboven, alle knie zich buigen zal. 
 

4. Ja ‘k geloof en daarom zing ik, daarom zing ik U ter eer, 
’s werelds Heiland, Hogepriester, aller heren Opperheer. 
Zoon van God en Zoon des mensen, o kom spoedig in Uw kracht, 
op des hemels wolken neder, kom, Heer Jezus, kom, ik wacht. 
 

Meditatie door Ds. A. Schot 
 

Samenzang + collecte voor Woonlocatie de Klokkenberg te Nunspeet 
 

 Psalm 118 vers 11 en 13 
De steen dien door de tempelbouwers  
veracht’lijk was een plaats ontzegd,  
is, tot verbazing der beschouwers,  
van God ten hoofd des hoeks gelegd.  
Dit werk is door Gods alvermogen,  
door ’s Heeren hand alleen geschied;  
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Dit  

Passie- en Paasconcert 
is mede mogelijk gemaakt door 

de adverteerders. 

 

De beide koren zeggen hen 

daarvoor heel hartelijk dank. 
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het is een wonder in onz’ ogen;  
wij zien het, maar doorgronden ’t niet.  
 

Gezegend zij de grote koning,  
Die tot ons komt in ’s Heeren Naam!  
Wij zeeg’nen u uit ’s Heeren woning;  
wij zegenen u altezaam.  
De Heer’ is God, door Wien w’ aanschouwen  
het vrolijk licht, na bang gevaar;  
bindt d’ offerdieren dan met touwen  
tot aan de hoornen van ’t altaar.  

 

Instrumentaal intermezzo 
 

 Als ik het wond’re kruis aanschouw… 
 

Mannenkoor Jubilate Deo 
 

 Psalm 22   Melodie: Louis Bourgeois / Bew. Bram Bout 

Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij, 
en redt mij niet, terwijl ik zwoeg en strij', 
en brullend klaag in d' angsten die ik lij', 
dus fel geslagen? 
't Zij ik, mijn God, bij dag moog' bitter klagen. 
Gij antwoordt niet; 
't zij ik des nachts moog' kermen. 
Ik heb geen rust, ook vind ik geen ontfermen, 
in mijn verdriet. 
 

Wees dan mijn hulp; houd U niet ver van mij; 
mij prangt de nood, benauwdheid is nabij; 
'k heb buiten U, daar ik zo bitter lij', 
geen hulp te wachten. 
Een stierenheir uit Bazan, sterk van krachten, 
en fel verwoed, 
omringt m' aan alle zijden. 
Mijn God, hoe zwaar, hoe smart’lijk valt dit lijden 
voor mijn gemoed! 
 

 O liefde Gods, oneindig groot                                                      Bew.: Klaas J. Mulder 

1. O liefde Gods, oneindig groot, 
ver boven ons verstand,  
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die zondaars weer een weg ontsloot, 
naar ’t hemels vaderland. 
Daartoe zond God van ’s hemels troon 
tot ’s mensen heil Zijn een’ge Zoon. 
Ja amen, ja, op Golgotha, 
Vond ’t mensdom weer genâ! 
 

2. De Heiland Zelf heeft ons geleerd, 
dat d’ eng’len zijn verblijd, 
als één der zondaars zich bekeert, 
tot ’s Vaders heerlijkheid. 
Koor en samenzang: 
Zingt daarom blij met d’ eng’len saâm 
de lof en eer van Jezus’ Naam. 
Zingt altijd meer Zijn Naam ter eer, 
prijst Jezus, onze Heer!  

 

 Wees gegroet, gij eersteling der dagen                                         
 

1. Wees gegroet, gij eersteling der dagen, 
morgen der verrijzenis, 
bij wiens licht de macht der hel verslagen 
en de dood vernietigd is! 
Heere Jezus, Trooster aller smarten,  
Zon der wereld, schijn in onze harten, 
deel ons Zelf de voorsmaak mee 
van der zaal’gen sabbatsvreê. 
 

Vers 2 koor en samenzang 
2. Op Uw woord, o Leven van ons leven, 
werpen wij het doodskleed af! 
Door de kracht Uws Geestes uitgedreven, 
treden w’ uit ons zondengraf. 
Leer ons daaglijks, leer ons duizendwerven, 
in Uw kruisdood meegekruisigd sterven 
en herboren opgestaan, 
achter U ten hemel gaan. 
 

3. In Uw hoede zijn wij wèl geborgen, 
en schoon eerlang ‘t oog ons breek’, 
open gaat het op de grote morgen 
na deez’ aardse lijdensweek. 

3. Wij prijzen tot in ’s hemels sfeer, 
het Lam, dat voor ons stierf; 
daar leggen w’ onze kronen neer,  
voor Hem die z’ ons verwierf. 
Koor en samenzang: 
Dan klinkt met harp en cymbelklank 
der zaal’gen lof en blijde dank. 
Halleluja, halleluja. 
Prijst God voor Zijn genâ! 

Tekst: J.J.L. ten Kate 
Melodie: Hernhutters 1748 
Bew. P.C. Eilander 
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Harderwijkerweg 15, Nunspeet 
Tel. 0341-258247 
info@dekievid.keurslager.nl 
www.dekievid.keurslager.nl 
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Welk een dag der ruste zal dat wezen, 
als w’ onsterf’lijk, uit de dood verrezen, 
knielen voor Uw dankaltaar! 
Amen, Jezus, maak het waar! 

 
Gemengd koor Jubilate Deo 
 

 Psalm 22 vers 7 en 8 
 

Zij rukken aan, met opgesperden mond,  
gelijk een leeuw, al brullend in het rond;  
ik vloei daarheen als waat’ren op den grond,  
die zich verspreiden.  
Mijn beend’ren zijn in mij vaneengescheiden.  
O dood’lijk uur!  
Wat hitte doet mij branden!  
Mijn hart is week, en smelt in d’ ingewanden,  
als was voor ’t vuur.  
 

Mijn kracht is, als een scherf, van sap beroofd;  
mijn tong kleeft in mijn mond, door dorst gekloofd;  
Gij zult eerlang mij, door den dood, het hoofd  
in ’t stof doen bukken;  
want van rondom zie ’k honden samenrukken.  
Een muitgespan  
heeft Mij ter prooi verkoren,  
mijn handen en Mijn voeten doen doorboren,  
zo fel het kan.  

 
 Paascantate                                                                                               Koos Bons 
 

Wees gegroet gij eersteling der dagen, morgen der verrijzenis. 
Bij wiens licht de macht der hel verslagen en de dood vernietigd is! 
 

Heere Jezus troost aller smarten, o Zon der wereld, schijn in onze harten, 
Deel ons zelf de voorsmaak mee van de zaal’gen sabbathsvree. 
 

Aan ’t Paaslam offert christ’nen lof! 
Lam heeft de schapen verlost,  
d’onschuldigde Christus heeft de zondaren met de Vader verzoend. 
Dood en leven waren in wonderbare strijd 
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Dit Passie- en Paasconcert is mede  
mogelijk gemaakt door de volgende 
sponsoren: 
 

 JAN BOSTELAAR 
 SCHILDERWERKEN 
 

 LOEDEMAN 
 JACHTBOUW  ELBURG 
 

 AEH - DEURPLUS 
 

 KNULST WONINGINRICHTING 
 

 BAKKERIJ DE VRIES 
 

 SMITS - HOEDEN 
 

 FRENS - AUTORIJSCHOOL 
 

 Prominent 
 

 Frens Kalvotech  
 

De beide koren zeggen hen daarvoor 
heel hartelijk dank! 
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De Heer des Levens, gestorven, leeft en regeert. 
Zeg ons Maria, wat zaagt gij op de weg? 
Ik zag het graf van de levende Christus en de glorie van Hem die opstond. 
Zeg ons Maria wat zaagt gij op de weg? 
Engelen die het getuigen, de zweetdoek en de klederen 
Zeg ons Maria wat zaagt gij op de weg? 
Christus mijn Hoop is opgestaan! Hij gaat u voor naar Galilea. 
 

Wij weten dat Christus waarlijk uit de doden is opgestaan. 
Gij Overwinnaar, Koning, erbarm u onzer. 
 

Levensvorst U loven de geslachten, en tot Uw verborgen tijd, 
Blijft de bruid Uw wederkomst verwachten, ’t einde van haar bange strijd. 
Houd haar waakzaam, doe haar ’t hoofd geheven 
Uit die hoge heilsverwachting leven, 
tot zij op de jongste dag, met U triumferen mag! 

 

 Hij leeft                                                                                                   J. Lincoln-Hall 
 

Hij leeft, de Heer’ is waarlijk opgestaan. 
Christus verrezen uit het graf, sterft nimmermeer. 
 

O, dood waar is uw prikkel, en graf uw overwinning? 
De prikkel des doods is schuld, en de kracht der schuld is de wet. 
 

Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door Christus onze Heer’. 
Amen. 

 
Samenzang 
 

 Psalm 69 : 14 
 

Gij hemel, aard’ en zee, vermeld Gods lof, 
laat al wat leeft Zijn trouw en goedheid prijzen! 
Want God zal aan Zijn Sion hulp bewijzen, 
en Juda’s steên herbouwen uit het stof. 
Daar zal Zijn volk weer wonen naar Zijn 
raad; 
God eeuwig hun Zijn volle gunst betonen; 
daar zullen zij, Gods knechten met hun zaad, 
zij, die Zijn naam beminnen, erf’lijk wonen. 
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* Duurzame Techniek * Sanitair 

* Klimaatbeheersing * Service en Onderhoud 

* Elektrotechniek * Retail MKB 

* Centrale Verwarming * Dakbedekking 

www.vdruitenbeek.nl 

Allround installatiebedrijf voor bedrijf en particulier 
Werkzaam in Retail, Utiliteit en Particuliere Projecten 

VCM 
CHECKLIST 
AAANEMERS 

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

Email: info@vdruitenbeek.nl  

mailto:Info@vdruitenbeek.nl
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ONZE WINKELOPENINGSTIJDEN STAAN VERMELD OP  www.mabri.nl 

 

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 

 
Geen koopavond 

   

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

tuinmeubelkussens, vloerkleden, paardendekens,  

Suède- en leder, kledingreparaties  

en bruidskleding 

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 

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