
1  

 

Thema: 

‘Gods trouwe zorg’ 
 

t.b.v. Oranjehof in Elspeet 
 

Zaterdag 29 september 2018 
in het kerkgebouw van de  

Hersteld Hervormde Gemeente te Elspeet 
Aanvang 19.30 uur 

 

Medewerking wordt verleend door: 

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

Kinderkoor ‘De Nachtegaaltjes’ 
uit Elspeet o.l.v. van Geert Venema  
Organist: Bert Roest 

Opening, meditatie en  
sluiting: 

ds. C.M. Buijs 
 

Organist: 

Gerard Harbers  

Collecte t.b.v. Oranjehof 
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van 't Slot Veetransport 
Molenweg 3  |  8075 PA  Elspeet  |  Telefoon 0577 491 155 

https://www.google.nl/search?q=transportbedrijf+e.+van+%27t+slot+b.v.+telefoon&ludocid=11521687203840978391&sa=X&ved=2ahUKEwjSm-SVjc_dAhWFjKQKHaZVCigQ6BMwFnoECAoQJw
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Oranjehof 
Zorgcentrum Oranjehof is gelokali- 
seerd aan de rand van het centrum  
van Elspeet.  
Het centrum is vanouds een steunpunt voor ouderen in Elspeet. 
Het centrum is uitgegroeid van een ontmoetingsplaats voor ouderen tot nu 
een centrum, vol van activiteiten, aanbod van diensten en allerlei vormen 
van Dagopvang. 
  
Een zorgcentrum, gericht op geven van zorg, begeleiding en diensten, geïni-
tieerd vanuit de kerken van Elspeet.  
Een centrum, gestart in 1981 in Elspeet ‘met eigen middelen’, nu een zorg-
centrum waar met behulp van subsidie dagopvang, dagverzorging en dagbe-
handeling geboden wordt aan ouderen, vanaf 55 jaar, die cognitieve, somati-
sche- en/of sociale beperkingen hebben.  

 

Deze Zangavond t.b.v. Oranjehof 

in Elspeet is mede mogelijk  

gemaakt door de sponsoren en 

adverteerders. 

De beide koren zeggen hen  

daarvoor heel hartelijk dank. 
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Het maken van foto’s en/ of filmopnamen is in de kerkzaal niet toegestaan.  

 
 

Welkom door Ds. C.M. Buijs 
 

 Schriftlezing: 1 Samuël 22: 1 t/m 5 
 

 Zingen: Psalm 91 : 1 
Hij die op Gods bescherming wacht,  
wordt door den hoogsten Ko - ning  
beveiligd in den duist’ren nacht,  
beschaduwd in Gods wo - ning.  
Dies noem ik God, zo goed als groot 
voor hen die op Hem bouwen,  
mijn burg, mijn Toevlucht in den nood,  
den God van mijn betrouwen.  

 

Kinderkoor 
 

 Psalm 100 
1. Juich, aarde; juicht alom den Heer’;  3. Gaat tot Zijn poorten in met lof,  
dient God met blijdschap, geeft Hem eer;  met lofzang in Zijn heilig hof;  
komt, nadert voor Zijn aangezicht;  looft Hem aldaar met hart en stem; 
zingt Hem een vrolijk lofgedicht.  prijst Zijnen Naam; verheerlijkt Hem.  
 

2. De Heer’ is God; erkent dat Hij  4. Want goedertieren is de Heer’;  
ons heeft gemaakt (en geenszins wij)  Zijn goedheid eindigt nimmermeer;  
tot schapen, die Hij voedt en weidt,  Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht,  
een volk, tot Zijnen dienst bereid.  tot in het laatste nageslacht 

 

 Psalm 150 
Loof nu de Heer’, loof nu de Heer’!   
Looft Hem in Zijn heiligdom.  Loof God in Zijn heiligdom.  
Loof Hem in het uitspansel Zijner sterkte!  
Loof Hem om Zijn mogendheên! Loof Hem om Zijn mogendheên!  
Loof Hem naar de grootheid, naar de grootheid Zijner kracht!  
 

Loof Hem met de klank der bazuinen! Loof Hem met de luit en de harp!  
Loof Hem met de klank der bazuinen! Loof Hem met de luit en de harp!  
Looft Hem met de trommel, de trommel en de fluit!  
Loof de Heer’! Loof de Heer’!  
Looft Hem met de trommel, de trommel en de fluit!  
Loof de Heer’ met snarenspel en orgel.  
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 Looft Hem met de trommel, de trommel en de fluit!  
Loof de Heer! Loof de Heer’!  
Looft Hem met de trommel, de trommel en de fluit!  
Loof de Heer’ met snarenspel en orgel.  
Loof Hem met cymbels, ja loof Hem!  
Loof Hem met klinkende cymbalen!  
Alles wat adem heeft, love de Heer’!  
Alles wat adem heeft, love de Heer’!  
Alles wat adem heeft, love de Heer’ !  
Halleluja! Loof de Heer’!  
 

Loof nu de Heer’, loof nu de Heer’!  
Looft Hem in Zijn heiligdom  
Loof God in Zijn heiligdom. Loof Hem in het uitspansel Zijner sterkte!  
Loof Hem om Zijn mogendheên! Loof Hem om Zijn mogendheên!  

Loof Hem naar de grootheid, naar de grootheid Zijner kracht!  
 

 Welzalig de man die niet wandelt 
 Welzalig de man die niet wandelt, in de raad der goddelozen 
 Die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters 
 Maar aan des Heeren wet zijn welgevallen heeft, 
 en Diens wet overpeinst, bij dag en bij nacht. 
  

 Want hij is (2x), als een boom (2x) geplant aan waterstromen, 
 die zijn vrucht(2x) geeft op tijd(2x), welks loof niet verwelkt. 
 Alles gelukt. 

 

 Spreek, Heere, Uw knecht hoort 
1. Spreek tot Uw knecht, doe mij Uw woorden horen, 
zei tot de Heer’, de jonge Samuël. 
Ach, dat mijn hart deze wegen bekoren, 
zoals die ziener van ‘t volk Israël. 
 

2. Spreek tot Uw knecht, doe mij Uw Woord verwachten, 
dat ik Het lees van hindernissen vrij. 
Als ik verlost ben van aardse gedachten, 
door Uwe Geest, ik heel dicht bij U zij. 
 

3. Spreek tot Uw knecht, als ik Uw Boek ga lezen. 
Bewaar in mij het heilig onderwijs. 
Leer mij gewillig gehoorzaam te wezen; 
volgend Uw stem als een liefdebewijs. amen. 

 

Instrumentaal - Gerard Harbers, orgel 
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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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Mannenkoor 
 

 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 
 

 Psalm 54 
Bewerking: Harry Hamer 
 

O God, verlos mij uit den nood, 
en red door Uwen Naam mijn leven; 
mijn rechtszaak zij aan U verbleven; 
och, of Uw arm mij bijstand bood! 
O God, sla acht op mijn gebed; 
neig tot mijn rede gunstig d’ oren, 
en wil mijn bitt’re klacht verhoren, 
zo word’ ik uit den angst gered. 

 

 Psalm 6 
Bewerking: Wim van Galen 
 

1. O Heer’, Gij zijt weldadig; 
straf mij niet ongenadig, 
in Uwen toornegloed. 
Ai, matig Uw kastijden; 
sla mij met medelijden, 
gelijk een vader doet. 
 

2. Vergeef mij al mijn zonden, 
die Uwe hoogheid schonden; 
ik ben verzwakt, o Heer’! 

 

 Jeruzalem, o stad van goud (Psalm 72 en 122)  
Muziek: Naomi Shemer - Bewerking: Martin Mans 

 

1. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor Hem neer; 
al 't heidendom Zijn lof getuigen, dienstvaardig tot Zijn eer. 
't Behoeftig volk, in hunne noden in hun ellend' en pijn, 
gans hulpeloos tot Hem gevloden, zal Hij ten Redder zijn. 

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. 

Want vreemden steken ’t hoofd omhoog 
tot mijn verderf; ik zie tirannen, 
om mij te doden, samenspannen; 
zij stellen God zich niet voor ’t oog. 
Zie, God, Die nimmer mij vergeet, 
is mij een Helper in mijn lijden; 
Hij voert hen aan die voor mij strijden, 
en ondersteunt mij in mijn leed. 

Genees mij, red mijn leven; 
Gij ziet mijn beend’ren beven; 
zo slaat Uw hand mij neer. 
 

9. De Heer’ wild’, op mijn kermen, 
Zich over mij ontfermen; 
Hij heeft mijn stem verhoord; 
de Heer’ zal, op mijn smeken, 
geen hulp mij doen ontbreken; 
Hij houdt getrouw Zijn woord. 
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2. Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uwe poorten in: 
daar staan, o Godsstad, onze voeten. Jeruzalem. 
 

3. Dan zal, na zoveel gunstbewijzen, 't gezegend heidendom, 
't geluk van dezen Koning prijzen, Die Davids troon beklom. 
Geloofd zij God, dat eeuwig Wezen, bekleed met mogendheên; 
de HEER', in Israël geprezen, doet wond’ren, Hij alleen. 
 

4. Jeruzalem is wèl gebouwd, wèl saâmgevoegd wie haar beschouwt, 
zal haar voor ’s Bouwheers kunstwerk groeten. Jeruzalem. 
 

5. Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen; men loov' Hem vroeg en spa; 
de wereld hoor', en volg' mijn zangen, met amen, amen na. 
 

6. Om vriend en broed’ren spreek ik nu: de vrede zij en blijv’in u, 
nooit moet haar nijd of twist verkloeken. Jeruzalem. 
 

7. Om ’s HEEREN huis in u gebouwd, waar onze God Zijn woning houdt, 
zal ik het goede voor u zoeken. Jeruzalem 

 
Meditatie door Ds. C.M. Buijs 

 

Thema: ‘Gods trouwe zorg’ 

 

 Zingen: Psalm 27 : 2 en 7 met collecte t.b.v.  
Al zie ik zelfs een leger mij omringen,  
nog vrees ik niet; ’k verlaat mij op den Heer’;  
al wil men mij door enen oorlog dwingen,  
’k leg mij gerust, hierop vertrouwend, neer.  
Deez’ ene zaak heb ik begeerd van God,  
daar zoek ik naar; dit zij mijn zalig lot:  
dat ik, zolang mij ’t levenslicht bescheen,  
in ’s Heeren huis mocht wonen hier beneên.  
 

Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven  
mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou,  
mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven?  
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw.  
Wacht op den Heer’, godvruchte schaar, houd moed;  
Hij is getrouw, de bron van alle goed;  
zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer;  
wacht dan, ja, wacht; verlaat u op den Heer’.  
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Mannenkoor 
 

 Psalm 116 
Mannenkoorarr.: Klaas J. Mulder 
 

1. God heb ik lief, want die getrouwe Heer', 
hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen. 
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen; 
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. 
 

2. Ik lag gekneld in banden van de dood, 
daar d' angst der hel mij alle troost deed missen; 
ik was benauwd, omringd door droefenissen; 
maar riep den Heer' dus aan in al mijn nood: 
 

3. ‘Och Heer', och wierd mijn ziel door U gered!’ 
Toen hoorde God; Hij is mijn liefde waardig. 
De Heer' is groot, genadig en rechtvaardig, 
en onze God ontfermt zich op 't gebed. 
 

10. 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. 

 

 Eens was ik een vreemdeling 
Tekst naar R.M. MacCheyne - Bew.: D. van Luttikhuizen 
 

1. Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart; 
ik gevoelde geen schuld en ik kende geen smart. 
Ik vroeg niet: ‘Mijn ziele door ziet gij uw lot? 
Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God?’ 
 

Vers 2 samenzang 
2. Al sprak daar een stem uit de Heilige Blaân, 
van 't Lam, met de zonden der wereld belaân. 
Ik zocht bij de Kruispaal geen veilige wijk; 
'k stond blind, en van verre, in mij zelve zo rijk. 
 

3. Ik deed als Jeruzalems dochters weleer; 
ik weende om de pijn van mijn lijdende Heer’, 
en dacht er niet aan, dat ik zelf door mijn schuld, 
Zijn kroon had gevlochten, Zijn beker gevuld. 
 

4. Maar toen mij Gods Geest al mijn schuld had ontdekt, 
toen werd in mijn ziele de vreze gewekt, 
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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 

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

Email: info@vdruitenbeek.nl  

VCM 
CHECKLIST 
AAANEMERS 

mailto:Info@vdruitenbeek.nl
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toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed; 
daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed! 
 

5. Toen vluchtt’ ik tot Jezus! Hij heeft mij gered; 
Hij heeft mij verlost van het vonnis der Wet; 
mijn heil en mijn vrede en mijn leven werd Hij; 
ik boog me, en geloofde, en mijn God sprak mij vrij. 
 

Vers 6 samenzang 
6. Nu ken ik die waarheid, zo diep als gewis, 
dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. 
Nu tart ik de dood, nu verwin ik het graf, 
nu neemt mij geen Satan de zegekroon af! 
 

Vers 7 mannenkoor met samenzang 
7. Nu reis ik getroost onder het heiligend kruis, 
naar het erfgoed daar Boven, in het Vaderlijk Huis, 
mijn Jezus geleidt mij door de aardse woestijn. 
‘Gestorven voor mij!’ zal mijn zwanenzang zijn! 
 

 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; 
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. 
 

 Want Zijn naam is wonderbaar 
Caleb Simper - Tekst en bewerking: Wim van Galen 
 

O zingt voor de Heere een loflied! 
Zingt psalmen en jubelt voor onze God! 

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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 O prijst nu de Heer’, o prijst nu de Heer’, 
zingt psalmen en jubelt voor onze God! 
Die wonderen doet op de aarde, 
Die de regen zendt op het land, 
Die gras doet ontspruiten op de heuveltoppen 
en voedsel geeft aan mens en dier. 
 

Hij slaat de rechtvaardigen zegenend gade, 
Zijn oog is op hen, die tot Hem roepen. 
Hij neigt Zijn oor, Hij neigt Zijn oor, 
Hij neigt Zijn oor tot hun hulpgeschrei, 
Hij neigt Zijn oor tot hun hulpgeschrei. 
Mannen en vrouwen, ouders en kind’ren 
prijst den naam, de naam van uw God, 
want Zijn naam is wonderbaar, 
want Zijn naam is wonderbaar, 
want Zijn naam is hoog verheven, 
want Zijn naam is wonderbaar. 
 

Looft nu de Heer’, Looft nu de Heer’, 
want Zijn naam is wonderbaar! 
Amen! 

 

Sluiting door ds. C.M. Buijs 
 

 Zingen: Psalm 71 : 2 
Wees mij een rots, om in te wonen;  
een schuilplaats, waar mijn hart  
steeds toevlucht vindt in smart;  
Uw hoog bevel zal blijkbaar tonen,  
dat Gij, o groot’ Ontfermer,  
mijn burg zijt en Beschermer.  
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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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