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♫  Ds. P. Molenaar, opening en sluiting 
♫  Annedien Bos, dwarsfluit  
♫ Ton Burgering, piano  
♫  Gerard Harbers, orgel  
♫  Pier de Jong, hoorn 

 Zaterdag 26 mei 2018 

Oude Kerk te Barneveld 

Aanvang 19.30 uur 

Groot Jubileumconcert 
Roelof van Middendorp  

25 jaar dirigent 

♫  

Seniorenkoor ‘Met Hart en Stem’ 
Veenendaals Christelijk Mannenkoor 

Seniorenkoor ‘Jubilate Deo’ 
Gemengd koor ‘Magnalia Dei’  

Mannenkoor ‘Jubilate Deo’ 
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Introductie 

In maart 2018 was het precies 25 jaar geleden dat  

Roelof  van Middendorp voor het eerst als dirigent 

fungeerde. Dat was bij het kleinkoor 'Psallite' in Bar-

neveld. In de loop der tijd zijn er koren bijgekomen 

en ook weer uit beeld geraakt.  

In verband met dit 25-jarig jubileum heeft een com-

missie, bestaande uit vertegenwoordigers van de vijf 

koren die Roelof momenteel onder zijn hoede heeft, 

dit concert georganiseerd. 

We zijn blij dat u/jullie vanavond naar de Oude Kerk 

bent/zijn gekomen om hier van de kwaliteiten van 

onze dirigent te genieten. We wensen u/jullie boven-

al een gezegende avond toe. 

Na afloop is er gelegenheid om de jubilaris te felici-

teren in gebouw Rehoboth. 

De voorbereidingscommissie   

 

 
 

 
Medewerkenden aan deze avond: 

Seniorenkoor ‘Met Hart en Stem’ Ederveen 

Veenendaals Christelijk Mannenkoor Veenendaal 

Seniorenkoor van ‘Jubilate Deo’ Woudenberg 

Gemengd koor ‘Magnalia Dei’ Amersfoort 

Mannenkoor ‘Jubilate Deo’ Apeldoorn 

 

♫  Ds. P. Molenaar - opening en sluiting 

♫  Annedien Bos - dwarsfluit 

♫  Ton Burgering - vleugel 

♫  Gerard Harbers - orgel 

♫  Pier de Jong - hoorn 
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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 

 
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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Over Roelof 
Van jongs af geboeid door orgelmuziek 
Roelof van Middendorp ontving zijn eerste orgellessen aan het 
harmonium van Gert van de Brink. Geboeid als hij van jongs af 
aan was door orgelmuziek vervolgde hij zijn lessen bij Evert van 
de Veen en John Propitius. Laatstgenoemde stimuleerde hem 
sterk een muziekvakstudie te gaan volgen. Zo begon hij in 1995 
aan de Hogeschool Schumann Academie te Utrecht, een oplei-
dingsinstituut dat de opleidingen van de voormalige staatsexa-
mens verzorgt. Met als hoofdvak orgel en bijvak piano volgde 
hij de opleiding docerend musicus bij o.a. Euwe de Jong en 
Wout van Andel. 
 

Organist 
Op 16-jarige leeftijd begeleidde hij de eerste kerkdiensten zowel 
in de regio als in zijn woonplaats Barneveld. In 1997 kreeg hij 
zijn vaste aanstelling als hoofdorganist in de Oude Kerk te Bar-
neveld. Hier bespeelt hij het fraaie Paradijs-orgel (1765). Te-
vens is hij tijdens zijn opleiding koordirectie gaan studeren. Be-
langstelling hiervoor ontstond doordat hij als begeleider in aan-
raking kwam met deze muziek bij koorzangavonden. 
 

Dirigent en docent 
Als dirigent is hij verbonden aan de vijf koren die deze avond 
meewerken aan het ‘Groot Jubileumconcert’ t.g.v. het 25-jarig 
als dirigent van Roelof. Daarnaast heeft hij een lespraktijk met 
orgel- en pianoleerlingen, werkt hij mee als begeleider bij koor- 
en samenzangavonden en geeft hij af en toe een orgelconcert. 
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↑  Annedien Bos 

                 Ton Burgering  ↗  

                    Pier de Jong  ↘  

↓  Gerard Harbers 
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 Welkom en Opening door Ds. P. Molenaar 

 

Samenzang 
 Psalm 118 : 1 en 7 
 

Laat ieder 's Heeren goedheid loven; 
want goed is d' Oppermajesteit; 
Zijn goedheid gaat het al te boven; 
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid. 
Laat Isrel nu Gods goedheid loven, 
en zeggen: ‘Roemt Gods majesteit; 
Zijn goedheid gaat het al te boven; 
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!’ 
 

De Heer’ is mij tot hulp en sterkte; 
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang; 
Hij was het, die mijn heil bewerkte, 
dies loof ik Hem mijn leven lang. 
Men hoort der vromen tent weergalmen 
van hulp en heil ons aangebracht; 
daar zingt men blij, met dankb're psalmen: 
‘Gods rechterhand doet grote kracht.’ 

 

Seniorenkoor ‘Met Hart en Stem’ 
 Nader tot U, o Heer’      

J.A. Kuik 
 

Nader tot U, o Heer’, nader tot U. 
Drukt mij soms zorg terneer; 
kom ik bij U. 
In al mijn pijn en smart, 
wens ik met heel mijn hart 
dichter bij U te zijn. Nader tot U. 
 

’t Is wel een nacht voor mij, 
ik weet geen raad. 
Wordt ’t donker om mij heen; 
ik vrees geen kwaad. 
Hoe bang het mij ook zij. 
U zegt: Vertrouw op Mij.  
Dus ook in tegenspoed, eeuwig bij U. 
 

Weldra is ’t einde daar 
van d’ aardse strijd. 
Wat ook mijn deel hier zij, 
voor korte tijd.  
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 CVA Financiële Administraties is een regionaal opererend administratiekantoor te Scher-
penzeel. Onze klantenkring zit voor een belangrijk deel in het Midden- en Kleinbedrijf. Wij 
hanteren SCHERPE STARTERS-TARIEVEN en hechten aan PERSOONLIJKE 

AANDACHT.  
Ons bedrijf heeft ruime ervaring in de verwerking resp. het begeleiden van administraties. 
Bent u op zoek naar goede belastingadviezen of heeft u hulp nodig bij het verzorgen van 
aangiften? Dan bent u bij ons aan goede adres!  

Holleweg 3, 3925 LW Scherpenzeel tel. 033-2770387 / 06-48400128  
www.cva-financieel.nl 
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U Heer’ hebt mij bereid 
eeuwige zaligheid 
dan zal ik bij U zijn, eeuwig bij U. 
 

 Lichtstad met uw paar’len poorten 
M.A. Alt / R. van Middendorp 
 

Lichtstad met uw paar’len poorten, 
Wond’re stad zo hoog gebouwd. 
Nimmer heeft men op deez’ aarde, 
Ooit Uw heerlijkheid aanschouwd 
Refrein  
 

Daar zal ik mijn Heer’ ontmoeten, 
Luist’ren naar Zijn liefdestem. 
Daar geen rouw meer en geen tranen, 
In het nieuw Jeruzalem. 
 

Heilig oord vol licht en glorie, 
Waar de boom des levens bloeit. 
En de stroom van levend water, 
Door de gouden Godsstad vloeit. 
Refrein 
 

Wat een vreugde zal dat wezen, 
Straks vereend te zijn met Hem. 
In die stad met paar’len poorten, 
In het nieuw Jeruzalem. 
Refrein 

 

Veenendaals Christelijk Mannenkoor 
 U bent alles Heer’ 

arr.: M. Zonnenberg 
 

Ster in donk’re nachten, Rots waar ‘k tegen leun, 
troostbron in mijn klachten, Staf waarop ik steun. 
Brood waarvan ik leve, Schat die ik begeer. 
Doel waarnaar ik streve, U bent alles Heer’! (2x) 
 

Zonder U is twijfel en onzekerheid. 
Zonder U dan twijfel ik in de levensstrijd. 
Ik heb niets van waarde, als ik U ontbeer. 
U, mijn hoop op aarde, U bent alles Heer’! (2x) 
 

Leid mij hier beneden door het aards gedruis, 
naar de stad van vrede, naar het Vaderhuis. 
Daar zal ‘k dankbaar buigen, eeuwig U ter eer; 
voor uw troon getuigen, U bent alles Heer’! (2x) 
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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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 Rots der eeuwen 
arr.: J. J. Kramer, tekst M. Bakker 
 

Rots der eeuwen, bidt voor mij. 
Laat mij schuilen aan Uw zij. 
Laat het leven dat U gaf, 
ook genoeg zijn voor mijn straf. 
Sta mij bij Heer, ieder uur, 
maak mij rein en maak mij puur. 
 

Niet de werken van mijn hand 
houden voor Uw wetten stand. 
Zelfs als tranen vol van smart, 
eeuwig vloeiden uit mijn hart. 
’t Zou niet helpen, zelfs niet één, 
U moet redden, U alleen. 
             

Heer’ ik breng U ook mijn last, 
slechts aan ’t kruis houd ik mij vast. 
Waar U leed en voor mij stierf 
en een kroon voor mij verwierf. 
‘k Leg mijn last nu voor U neer. 
Neem het over, help mij Heer’. 
 

Als de dood voor mij zal staan, 
en mijn ogen sluiten gaan. 
Dan begint een nieuwe dag. 
Zal ik zien wat niemand zag. 
Staande aan de glazen zee,  
zingend met Uw kind’ren mee. 
Glorie, Halleluja. 
Zingend met Uw kind’ren mee! 

 

 
 

Seniorenkoor van ‘Jubilate Deo’ 
 Er is een God die hoort 

bew.: E. van Dijkhuizen 
 

Vreugde of blijdschap, droefheid of smart, 
er is een God, er is een God.  
Stort bij hem uit, o mens toch uw hart, 
er is een God die hoort. 
Ga steeds naar Hem om hulp en om raad; 
wacht niet te lang, ‘t is spoedig te laat. 
Dat niet door twijfel ’t hart wordt verstoord,  
er is een God, Die hoort. 
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God schonk Zijn Zoon in Bethlehems stal, 
Heer’ van het al, Heer’ van het al. 
Hij droeg vernedering, smaad zonder tal, 
Heerser van ’t gans heelal. 
Want onze Schepper, Koning der aard’, 
heeft zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard. 
Ga dan naar Hem, nu ’t morgenlicht gloort, 
Hij is de God Die hoort. 
 

Van oost tot west, van zuid tot noord, 
mens, zegt het voort, mens zegt het voort. 
Wordt ‘s Heeren liefde alom gehoord, 
mensenkind, zegt het voort. 
Dwaal niet in ’t duister, ga niet alleen, 
maar zoek het heil bij Jezus alleen. 
Dat al uw hoop op Hem is gericht,  
Jezus is ’t eeuwig licht. 

 

 Heerlijk is Uw Naam       

tekst: P. van Essen,  muziek: R. van Middendorp 
 

Heerlijk is Uw Naam (2x) 
hoog verheven en vol van kracht, 
heerlijk is Uw Naam 
Jezus, Jezus,  
heerlijk is Uw Naam. 
 

Heilig Lam van God (2x) 
dat de zonden der wereld droeg 
heilig is Uw Naam 
Jezus, Jezus,  
heilig is Uw Naam. 
 

Waardig bent U, Heer (2x) 
alle macht en heerlijkheid  
alle lof en eer  
Jezus, Jezus,  
waardig bent U, Heer’. 

 
Instrumentaal intermezzo 
 

 Wees mijn Leidsman 
bew.  van M. den Toom 
 

 Wie maar de goede God laat zorgen  
bew. van M. den Toom   
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Gemengd koor ‘Magnalia Dei’ 
 Psalm  5 

A. van  Vliet   
 

Hoor Heer’ mijn bange klagen.   
Merk op de stem van mijn geroep.  
 

Gij, die geducht zijt in vermogen,   
Gij, Heere, verdraagt de goddeloosheid niet.   
Gij zult, o God, die ’t al doorziet.   
de boze, voor Uw heilig’ ogen   
geenszins gedogen.   
 

Maar mij ontmoet Uw mededogen.   

Ik zal, Uw woning  ingeleid,   
en naar ’t paleis der heiligheid   
in ware Godsvrees neergebogen,   
Uw gunst verhogen.   
 

Leid mij in Uw gerechtigheden   
om mijn verspied’ren wil, en richt   
Uw wegen voor mijn aangezicht:   
dan zal ik veilig voorwaarts treden,   
met vaste schreden.  
 

’t Rechtvaardig volk zult Gij belonen,   
terwijl Gij Heer’, hen overdekt,   
hun tot een veilig schild verstrekt.   
Gij zult goedgunstig hen bekronen,   
ja, bij hen wonen. 

 
 Psalm 100 

S. Dickson / G.C. v.d. Zijden jr. 
 

Juicht aarde, juicht alom de Heer’, 
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer. 
Komt nader voor Zijn aangezicht; 
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht. 
 

De Heer’ is God, erkent dat Hij 
Ons heeft gemaakt en geenszins wij 
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.  
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Mannenkoor Jubilate Deo 
 

 Alle roem is uitgesloten 
tekst: J. Scharp - Muziek: J. Schop - Bewerking: Roelof Elzinga 
  

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, 
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! 

 

 Psalm 86 
bew.: 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; 
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ONZE WINKELOPENINGSTIJDEN STAAN VERMELD OP  www.mabri.nl 

 

* Duurzame Techniek * Sanitair 
* Klimaatbeheersing * Service en Onderhoud 
* Elektrotechniek * Retail MKB 
* Centrale Verwarming * Dakbedekking 

VCM 
CHECKLIST 
AAANEMERS 

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  

http://www.mabri.nl
mailto:Info@vdruitenbeek.nl
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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. 

 

 
Gezamenlijke koren 
 

 ‘k Wil U, o God, mijn dank betalen 
Gecombineerd met enkele liedbewerkingen voor het 25-jarig 
jubileum van dirigent Roelof van Middendorp, mei 2018. 
bew.: Roelof van Middendorp 

 

Dank ‘k Wil U, o God, mijn dank betalen, 
 U prijzen in mijn avondlied. 
 Het zonlicht moge nederdalen, 
 maar Gij, mijn Licht, begeeft mij niet. 
 Gij woudt mij met Uw gunst omringen, 
 meer dan een vader zorgdet Gij. 
 Gij, milde bron van zegeningen: 
 zulk een ontfermer waart Gij mij. 
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Verleden ‘k Zal gedenken, hoe voor dezen 
 ons de Heer’ heeft gunst bewezen; 
 ‘k zal de wond’ren gadeslaan, 
 die Gij hebt van ouds gedaan. 
 ‘k Zal nauwkeurig op Uw werken 
 en derzelver uitkomst merken, 
 en in plaats van bitt’re klacht 
 daarvan spreken dag en nacht. 
 

Heden Van U zijn alle dingen, 
 van U, o God, alleen, 
 van U de zegeningen, 
 o Hoorder der gebeên! 
 Uw liefd’ en trouw omringen 
 mijn wankelende schreên, 
 en wat w’ ooit goeds ontvingen, 
 het is van U alleen! 
 

Toekomst Beveel gerust uw wegen, 
 al wat u ’t harte deert, 
 der trouwe hoed’ en zegen 
 van Hem, Dien ’t al regeert. 
 Die wolken, lucht en winden 
 wijst spoor en loop zijn baan, 
 zal ook wel wegen vinden, 
 waarlangs uw voet kan gaan. 
 

Instrumentaal 
 

Toekomst Ik weet, aan Wie ik mij vertrouwe, 
 al wisselen ook dag en nacht. 
 Ik ken de Rots, waarop ik bouwe: 
 hij faalt niet, die Uw heil verwacht. 
 Eens aan de avond van mijn leven 
 breng ik, van zorg en strijden moe, 
 voor elke dag mij hier gegeven, 
 U hoger, reiner loflied toe.  
 

Sluiting 
 

Samenzang  
 De dag door Uwe gunst ontvangen 
 

De dag, door Uwe gunst ontvangen, 
is weer voorbij, de nacht genaakt; 
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Dit  

Jubileumconcert  

t.g.v.  

ROELOF  

VAN  

MIDDENDORP  

25 JAAR  

DIRIGENT  

is mede mogelijk  

gemaakt door de  

vele sponsoren en  

adverteerders. 

 

De vijf koren zeggen 

hen daarvoor heel  

hartelijk dank! 

 

♫  
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en dankbaar klinken onze zangen 
tot U, die 't licht en 't duister maakt; 
 

Die dan, als onze beden zwijgen, 
als hier het daglicht onderduikt, 
weer nieuwe zangen op doet stijgen, 
ginds waar de nieuwe dag ontluikt. 
 

Zodat de dank, U toegezonden, 
op aard nooit onderbroken wordt, 
maar steeds opnieuw door mensenmonden 
gezongen en gesproken wordt. 
 

Voorwaar, deez' aarde zal getuigen 
van U, die thans en eeuwig zijt, 
tot al Uw schepselen zich buigen 
voor Uwe liefd' en majesteit. 

 
 

 
 

 Bij de uitgang is er een collecte ter bestrijding van de 
onkosten van deze avond. 

 

 Als u het programmaboekje meeneemt, bespaart dit 
de koster veel werk. 

 

 Musici en koren verlaten als eerste de kerk  
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Door Roelof is onlangs een cd  

gemaakt op het ‘Paradijs-orgel’  

van de Oude Kerk te Barneveld.  

 

De presentatie van deze cd zal  

DV plaatsvinden op zaterdag  

30 juni in de Oude kerk te  

Barneveld. 

 

Bij de uitgang liggen intekenlijs-

ten om deze cd te bestellen. 
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Wij zijn bereikbaar 

Ma. - Vr. 7.30 - 20.00 

(voor storingen zijn wij 

altijd bereikbaar) 

Adres 

Fabrieksstraat 51 

7311 GN  Apeldoorn 

 

BRANDSEN 
A U TO B E D R I J F  
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