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Medewerkenden: 

 Mannenkoor Jubilate Deo  
 o.l.v. Roelof van Middendorp 

 Piet Baarssen - bariton 

 Ton Burgerink - vleugel 

 Gerard Harbers - orgel 

 Leon Koppelman - panfluit 

Leerlingen uit groep 3 t/m 8  

van de  

Eben-Haëzerscholen 

 uit Apeldoorn en Teuge  

en Het Mosterdzaadje  

uit Gortel  

o.l.v. Harmen Adema 

Collecte voor de stichting Samarita die hulp geeft aan de allerarmsten in Roemenië 
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Eben Haëzer 

basisschool 

 

 

 

APELDOORN  -   TEUGE  

  

Het 
 Mosterdzaadje 
Christelijke Basisschool 

Gortel 
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Samarita 

Samarita heeft een aantal zelfstandige 
werkgroepen. Deze werkgroepen val-
len onder de Stichting Draagt Elkanders 
Noden te Renswoude.  
Deze stichting zet zich in voor onze 
naaste in Roemenië en Oekraïne. 
Hoofdzakelijk vinden de projectactivi-
teiten plaats in het Hongaarstalige ge-
deelte van Roemenië (Transsylvanië) 
en Oekraïne (Transkarpatië). Meer in-
formatie over de stichting en haar doel 
en missie kunt u vinden 
op www.stichtingden.nl. 

 
 

 
 
 

 
Stichting Draagt Elkanders Noden 
De Stichting zet zich in voor de (arme) naaste in Roemenië. God heeft ons zo-
wel in geestelijk, als in materieel opzicht veel gegeven. Wij mogen Gods Woord 
hebben en staan in de traditie van de Reformatie. Wij mogen welvaart en voor-
spoed hebben. In het gebied dat wij regelmatig bezoeken (voormalig Hongarije 
= Transsylvanië) heeft de Reformatie haar sporen nagelaten. Dat geeft verbon-
denheid en legt ook de verantwoordelijkheid op ons, onze verre naaste in 
woord en daad te steunen. Tegelijkertijd is het verrijkend ervaringen uit te wis-
selen, ontmoetingen te hebben en van een andere cultuur te leren. 

http://www.stichtingden.nl/
http://www.stichtingden.nl/
http://www.stichtingden.nl/
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Opening  
door de heer W.A. Knapen,  directeur van de Eben-Haëzerschool te 
Apeldoorn 
 

♫ Samenzang: Psalm 146 : 1 en 2  
 1. Prijs den HEER’ met blijde galmen; 
 gij, mijn ziel, hebt rijke stof; 
 ’k zal, zolang ik leef, mijn psalmen 
 vrolijk wijden aan Zijn lof; 
 ’k zal, zolang ik ’t licht geniet, 
 Hem verhogen in mijn lied. 
 

 2. Vest op prinsen geen betrouwen, 
 waar men nimmer heil bij vindt: 
 zoudt g’ uw hoop op mensen bouwen? 
 Als Gods hand hun geest ontbindt, 
 keren zij tot d’ aarde weêr, 
 storten met hun aanslag neer. 
 

Bijbellezing: Psalm 146  
 

Schoolkoor met bariton Piet Baarssen 
 

♫ Als een hert dat verlangt 
 Als een hert dat verlangt naar water, 
 zo verlangt mijn ziel naar U. 
 U alleen kunt mijn hart vervullen, 
 mijn aanbidding is voor U. 
 U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild. 
 Aan U alleen geef ik mij geheel. 
 U alleen kunt mijn hart vervullen, 
 mijn aanbidding is voor U. 

 

♫ Welzalig de man die niet wandelt (Psalm 1 : 1-3) 
 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.  
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Loenenseweg 1  |  7361 GA  Beekbergen    055 5062741  
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 Want hij is (want hij is) 
 als een boom, (als een boom) 
 geplant aan waterstromen. 
 Die zijn vrucht geeft (die zijn vrucht geeft) 
 op zijn tijd, (op zijn tijd) 
 welks loof niet verwelkt, 
 alles gelukt. 

 

♫ Zoek eerst het Koninkrijk 
 

 Zoek eerst het koninkrijk van God, 
 en zijn gerechtigheid. 
 En dit alles krijgt u bovendien, hallelu halleluja. 
Refrein: Halleluja, halleluja, 
 halleluja, halleluja. 
 

 Men kan niet leven van brood alleen, 
 maar van ieder woord. 
 dat door de Heer’ gesproken wordt, halleluja. 
Refrein: Halleluja, halleluja, 
 halleluja, halleluja. 
 

 Bid en u zal gegeven zijn, 
 zoekt en gij zult hem zien. 
 Klopt en de deur zal voor u open gaan, halleluja. 
Refrein: Halleluja, halleluja, 
 halleluja, halleluja. 

 

Instrumentaal intermezzo orgel, vleugel en panfluit 
 

♫ The prayer  -  D. Foster 

 

Mannenkoor met bariton Piet Baarssen 
 

♫ Elk uur, elk ogenblik 
 Mannenkoorarr.: Klaas J. Mulder 
 

 Elk uur, elk ogenblik, steun ik op U. 
 Uw Woord alleen, o Heer’, vertroost mij nu. 
 Mijn hart heeft U van node, elk uur, elk ogenblik. 
 O zegen mij mijn Heiland, tot U kom ik. 
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 Leer mij Uw wil te doen, steeds meer en meer. 
 Wil Uw beloften Heer’, vervullen gaan. 
 Mijn hart heeft U van node, elk uur, elk ogenblik. 
 O zegen mij mijn Heiland, tot U kom ik. 
 

 Mijn hart zucht steeds naar U, o Heilig God! 
 Maak mij Uw eigendom, o Zoon van God. 
 Mijn hart heeft U van node, elk uur, elk ogenblik. 
 O zegen mij mijn Heiland, tot U kom ik. 

 
♫ Ruwe stormen mogen woeden 
 Mannenkoorarr.: Klaas J. Mulder 
 Friedrich Funcke (1642-1669) / Romeinen 8 : 31-19, naar J.A. Schlegel (1721-1793) 
 Vertaling: Ahasverus v.d. Berg (1733-1807) 
 

 Ruwe stormen mogen woeden, 
 alles om mij heen zij nacht, 
 God, mijn God, zal mij behoeden,  
 God houdt voor mijn heil de wacht. 
 Moet ik lang Zijn hulp verbeiden, 
 Zijne liefde blijft mij leiden: 
 door een nacht, hoe zwart, hoe dicht, 
 voert Hij mij in ’t eeuwig licht! 
 

 Maar wat lot, ’t zij dood of leven, 
 smaad of eerbetoon mij wacht, 
 Jezus zal mij nooit begeven:  
 ben ik zwak, bij Hem is kracht. 
 Gunst van mensen, raad van vrinden, 
 bitt’re haat van kwaadgezinden, 
 hoogte, diepte, vreugd’ of rouw,  
 niets ontrooft mij aan Gods trouw! 

 
♫ 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 
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 in hun ellend' en pijn, 
 gans hulpeloos tot Hem gevloden, 
 zal Hij ten Redder zijn. 
 

 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, wel 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. 

 
 

Appèlwoord  door de heer J.J. Schipaanboord 
 

 Tijdens het voorspel van Psalm 146 collecte voor: 
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♫ Samenzang: Psalm 146: 3, 4, 5 en 8  
 

3. Zalig hij die, in dit leven, 
Jakobs God ter hulpe heeft! 
hij, die, door den nood gedreven, 
zich tot Hem om troost begeeft; 
die zijn hoop in ’t hach’lijkst lot 
vestigt op den HEER’, zijn God. 
 

4. ’t Is de HEER’, Wiens alvermogen 
’t groot heelal heeft voortgebracht; 
Die genadig uit den hogen 
ziet wie op Zijn bijstand wacht, 
en aan elk die Hem verbeidt, 
trouwe houdt in eeuwigheid. 
 

5. ’t Is de HEER’, Die ’t recht der armen, 
der verdrukten gelden doet; 
Die, uit liefderijk erbarmen, 
hongerigen mild’lijk voedt; 
Die gevang’nen vrijheid schenkt, 
en aan hun ellende denkt. 
 

8. ’t Is de HEER’ van alle heren, 
Sions God, geducht in macht, 
Die voor eeuwig zal regeren, 
van geslachte tot geslacht. 
Sion, zing uw God ter eer; 
prijs Zijn grootheid; loof den HEER’. 

 
 

Instrumentaal intermezzo  orgel, vleugel en panfluit 
 

♫ Komt nu met zang  -  trad. / arr. J.  Bredewout 
 
 

Mannenkoor en schoolkoor met bariton Piet Baarssen 
 

♫ Psalm 124  -  Bew.: Dick Sanderman 
 

 1. Dat Israël nu zegge, blij van geest: 
 indien de HEER’, Die bij ons is geweest; 
 indien de HEER’, Die ons heeft bijgestaan, 
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Wapenrustlaan 11  |  7321 DL Apeldoorn  |  Tel. (055) 2000 253 

info@buroloo.nl 

  

 TekstPast 
  Riekelt Pasterkamp 

   06 47075306 

  www.tekstpast.nl 

 Gesproken, geschreven, gedrukt info@tekstpast.nl 

 

 

Tullekensmolenweg 56 - 7361 EP Beekbergen  
Tel. 055 506 1362 / 06 22436439  -  info@van-grol.nl  -  www.van-grol.nl 

 

U heeft bouwplannen?  
Of wilt u een aanbouw, interne verbouwing of dakkapel?  

Neem vrijblijvend contact met ons op, u bent bij ons aan het goede adres!  
Ook voor alle andere timmerwerken, zoals ramen, deuren, kozijnen enz.  

kunt u bij ons terecht!  

mailto:info@buroloo.nl
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 toen ’s vijands heir en aanval werd gevreesd, 
 niet had gered, wij waren lang vergaan. 
 

 2. 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. Dan had geen mens naar onze klacht gehoord; 
 dan had een zee van rampen ons versmoord. 
 Geloofd zij dies de HEER’, Die redt van ’t graf, 
 Die ons, schoon wreed vervolgd van oord tot oord, 
 tot enen roof niet in hun tanden gaf. 
 

 4. W’ ontkwamen haast des vogelvangers net, 
 den lozen strik, tot ons bederf gezet; 
 de strik brak los, en wij zijn vrij geraakt. 
 De HEER’ is ons tot hulp op ons gebed; 
 die God, Die aard’ en hemel heeft gemaakt. 

 

♫ Heer! ik hoor van rijke zegen 
 Tekst: M.S. Bromet  -  Muziek: W.B. Bradbury  -  Arrangement: Arie Kortleven 
 

 Heer! Ik hoor van rijke zegen, 
 die Gij uitstort keer op keer; 
 laat ook van die milde regen, 
 dropp’len vallen op mij neer; 
 ook op mij, ook op mij, 
 dropp’len vallen ook op mij. 
 

 Ga mij niet voorbij, o Vader,  
 zie, hoe mij mijn zonden smart; 
 trek mij met Uw koorden nader, 
 stort Uw liefd’ ook in mijn hart. 
 Ook in mij, ook in mij, 
 stort Uw liefde ook in mij. 
 

 Liefde Gods, zo rein en krachtig, 
 bloed van Jezus, rijk en vrij; 
 vloeit de stroom van zegen verder, 
 zegen and’ren, maar ook mij. 
 Ook in mij, ook in mij, 
 o, verheerlijk U in mij. 
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 Mannenkoor 
 

♫ Psalm 42 
 Louis Bourgeois (1510-1572)  -  Mannenkoorarr.: Klaas J. Mulder 
 

 1. ’t Hijgend hert, der jacht ontkomen, 
 schreeuwt niet sterker naar ’t genot 
 van de frisse waterstromen, 
 dan mijn ziel verlangt naar God. 
 Ja, mijn ziel dorst naar den HEER’; 
 God des levens, ach, wanneer 
 zal ik naad’ren voor Uw ogen; 
 in Uw huis Uw Naam verhogen? 
 

 4. ’k Denk aan U, o God, in ’t klagen, 
 uit de landstreek der Jordaan; 
 van mijn leed doe ’k Hermon wagen; 
 ’k roep van ’t klein gebergt’ U aan. 
 ’k Zucht daar kolk en afgrond loeit, 
 daar ’t gedruis der waat’ren groeit, 
 daar Uw golven, daar Uw baren 
 mijn benauwde ziel vervaren. 
 

 Vers 5 met samenzang (ritmisch) 
 5. Maar de HEER’ zal uitkomst geven, 
 Hij, Die ’s daags Zijn gunst gebiedt; 
 ’k zal in dit vertrouwen leven, 
 en dat melden in mijn lied. 
 ’k Zal Zijn lof, zelfs in den nacht, 
 zingen, daar ik Hem verwacht, 
 en mijn hart, wat mij moog’ treffen, 
 tot den God mijns levens heffen. 

 

Dankwoord en sluiting  

door de heer F.J. Roos, directeur van ’Het Mosterdzaadje’ te Gortel 
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Deze Zangavond is mede mogelijk gemaakt door de vele adverteerders en 
sponsoren. 

 

Mannenkoor Jubilate Deo zegt hen daarvoor heel  
hartelijk dank! 

 

Deze adverteerders steunen ons...! 
Steunt u daarom deze adverteerders…? 

 

Erik Achterberg Groenprojecten 

Lupineweg 92, 7325 AJ  Apeldoorn 

tel. 06-52063641 

info@achterberggroenprojecten.nl 

www.achterberggroenprojecten.nl 

Houdt u van 

zingen…?  

Zing dan met 

ons mee!   

Mannenkoor ‘Jubilate Deo’ uit Apeldoorn zoekt mannen vanaf ca. 16 jaar die 
het koor willen komen versterken. De repetities zijn op dinsdagavond van 
20.00-22.00 uur in de aula van de Jacobus Fruytier scholengemeenschap,  

Anklaarseweg 71 in Apeldoorn. 
www.mannenkoor-jubilatedeo.nl  |  secretaris@mannenkoor-jubilatedeo.nl 

http://www.mannenkoor-jubilatedeo.nl/contact
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Mercatorplein 24  

7316 HL  Apeldoorn 

Tel. 06 50600588  

info@bloemist-apeldoorn.nl  

mailto:info@bloemist-apeldoorn.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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Specialist in: 
 

Isolerende beglazing  

in oude en monumentale panden. 
 

Veiligheid verhogende toepassingen  

met glas. 
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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 en 

paardendekens 
 suède- en leder 
 kledingreparaties  

 bruidskleding 
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