
Muziek avond

Thema: Bouwen in vertrouwen. Politiek bij een open Bijbel.

- Collecte voor noodhulp Oekraïne -

Muzikanten:

Elles van ‘t Geloof (piano), Bart van ‘t Geloof (cello), Renske van ‘t Geloof (viool), 
Sanne de Geus (blokfluit), Paul en Auke Kieviet (orgel/piano)

Gelegenheidskoor:

Wyanda Buth, Jorine van den Hil, Joanne van der Wende, Annemieke Biemond, 
Cassandra van der Wende, Heleen Lodder, Peter Kieviet, Ko Tanis, Marco van den Hil, 
Corné de Geus, Wim Huijser, Arne van ’t Geloof

Sprekers:

Kand. C.J. Rijsdijk, Hendrik Herweijer, Peter Kieviet, Peter Grinwis

Hervormde Kerk te Middelharnis
12 maart 2022, 19:45 uur



De oorlog in Oekraïne duurt voort. Meer dan een miljoen mensen hebben alles achter moeten 
laten en zijn op de vlucht geslagen. Met weinig bezittingen gaan zij in de barre kou onderweg, 
op zoek naar een veilig onderkomen. Wil je de mensen uit 
Oekraïne helpen? Hulp is hard nodig!

De collecte is daarom deze avond bestemd voor de noodhulp in 
Oekraïne. U kunt uw bijdrage aan de uitgang geven of via 
onderstaande QR-code overmaken.

Hartelijk dank. Wij wensen u een mooie avond.

SGP Goeree-Overflakkee

De SGP wil de komende vier jaar bouwen in vertrouwen aan: 

▶ Aandacht voor elkaar

▶ Een passende woning voor iedereen

▶ Verantwoord rentmeesterschap

▶ Een betrouwbare en benaderbare overheid

▶ Leefbare dorpen met ruimte voor rust

▶ Vitale scholen en bedrijven sgpgo.nl



Programma

Opening: Kort woord en gebed door kand. C.J. Rijsdijk

Orgel: Een vaste burcht is onze God 
Vierhandig arrangement naar J.S. Bach (1685-1750), BWV 80

Samenzang (met orgel): Een vaste burcht is onze God 

Een vaste burcht is onze God,
een toevlucht voor de Zijnen!
Al drukt het leed, al dreigt het lot,
Hij doet Zijn hulp verschijnen!
De vijand rukt vast aan
met opgestoken vaan;
hij draagt zijn rusting nog
van gruwel en bedrog,
maar zal als kaf verdwijnen!

Koorzang (met piano): Gelukkig is het Land

Gelukkig is het land,
dat God de Heer’ beschermt,
als daar met moord en brand,
de vijand rondom zwermt
en dat, men meent: hij zal,
't schier overwinnen al,
dat dan, dat dan, dat dan,
hij zelf komt tot den val.

Gods Woord houdt stand in eeuwigheid
en zal geen duimbreed wijken.
Beef, satan! Hij, die ons geleidt,
zal u de vaan doen strijken!
Delf vrouw en kind'ren `t graf,
neem goed en bloed ons af,
het brengt u geen gewin:
wij gaan ten hemel in
en erven koninkrijken!

Gedankt moet zijn de Heer’,
de God, die eeuwig leeft.
dat Hij ons t' zijner eer,
deez' overwinning geeft.
Wat wonder heeft de kracht,
des Heeren al gewrocht,
o Heer’, o Heer’, o Heer’,
hoe groot is Uwe macht.



Koorzang (met piano): Op bergen en in dalen

Op bergen en in dalen
en overal is God.
Waar wij ook immer dwalen
of toeven, daar is God.
Waar mijn gedachten zweven
of stijgen, daar is God.
Omlaag en hoog verheven
ja, overal is God!

Roem Christen, aan mijn linker
en rechterzijd’ is God.
Waar ‘k macht’loos nederzinke
of bitter lijd’, is God.
Waar trouwe vriendenhanden
niet redden, daar is God.
In dood en doodse banden,
ja, overal is God!

Spreker: Peter Kieviet 

Muziekgroep: Psalm 51 / Können Tränen meiner Wangen
Arrangement naar J.S. Bach (1685-1750)

Koorzang (met piano): Ein feste Burg ist unser Gott 
Melchior Franck (1580-1639)

Ein’ feste Burg ist unser Gott,
Ein gute Wehr und Waffen;
Er hilft uns frei aus aller Not,
Die uns jetzt hat betroffen.
Der alt’ böse Feind,
Mit Ernst er’s jetzt meint,
Gross’ Macht und viel List
Sein’ grausam’ Ruestung ist,
Auf Erd’ ist nicht sein’s gleichen.

Zijn trouwe Vaderogen
zien alles van nabij.
Wie steunt op zijn vermogen
die dekt en zegent Hij
Hij hoort de jonge raven
bekleedt met gras het dal
heeft voor elk schepsel gaven
ja, zorgt voor ‘t gans heelal!



Koorzang (met piano): Wie maar de goede God laat zorgen

Wie maar de goede God laat zorgen
en op Hem hoopt in 't bangst gevaar,
is bij Hem veilig en geborgen,
die redt Hij godlijk, wonderbaar:
wie op de hoge God vertrouwt,
heeft zeker op geen zand gebouwd.

Treed vrolijk voort op 's Heeren wegen,
neemt Zijn gebod getrouw in acht.
't Wordt eindelijk alles u ten zegen,
wanneer gij daarop biddend wacht.
En wie gelovig op Hem ziet,
weet zeker, Hij verlaat ons niet.

Piano: Tweede Brandenburgs Concert in F
Vierhandig arrangement naar J.S. Bach (1685-1750), BWV 1047
Allegro – Andante – Allegro assai

Spreker: Peter Grinwis

Bekendmaking prijswinnaars van de autopuzzeltocht, kleurwedstrijd en 
campagnepuzzel

Muziekgroep: Der brauchbare Virtuoso - Sonata II
Johann Mattheson (1681-1764)

Meditatie: kand. C.J. Rijsdijk
Politiek bij een open Bijbel

Blijf dan eerbiedig God verbeiden
en zwijg de Heer ootmoedig stil;
Hij zal ons naar Zijn raad geleiden,
't is goed en heilig wat Hij wil.
God Die ons uitverkoren heeft,
kent alle zorg die in ons leeft.



Koorzang (met piano): Dear Lord and Father of Mankind
Charles Hubert Parry (1848-1918)

Dear Lord and Father of mankind,
forgive our foolish ways;
reclothe us in our rightful mind,
in purer lives thy service find,
in deeper reverence, praise.

In simple trust like theirs who heard
beside the Syrian sea
the gracious calling of the Lord,
let us, like them, without a word
rise up and follow thee.

Koorzang (met piano): Wat God doet, dat is welgedaan
J.S. Bach (1685-1750), uit Cantate, BWV 12

Wat God doet, dat is welgedaan,
Zijn wil is wijs en heilig.
’k Zal aan Zijn hand vertrouwend gaan,
die hand geleidt mij veilig.
In nood is mij
Zijn trouw nabij.
Ja Hij, de Heer der Heeren,
blijft eeuwig wijs regeren.

Wat God doet, dat is welgedaan,
daar laat ik het bij blijven.
Al moet ik door de engten gaan
waar mij de dood zal drijven
als God mij leidt
kan ik de tijd
van duisternis verdragen:
ik zal Zijn licht zien dagen.

Muziekgroep: The Mission - How Great Thou Art
The Piano Guys

Drop thy still dews of quietness,
till all our strivings cease;
take from our souls the strain and stress,
and let our ordered lives confess
the beauty of thy peace.

Breathe through the heats of our desire
thy coolness and thy balm;
let sense be dumb, let flesh retire;
speak through the earthquake, wind, and fire,
O still, small voice of calm!

Wat God doet, dat is welgedaan.
Hij is mijn licht en leven.
Ik wil mijzelf van nu voortaan
blijmoedig aan Hem geven,
omdat ik weet
in vreugd en leed:
Zijn vaderlijke ontferming
blijft eeuwig mijn bescherming.



Koorzang (met piano): `k Wil u God mijn dank betalen 

’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.

Ik weet, aan wien ik mij vertrouwe,
Al wisselen ook dag en nacht;
Ik ken de rots, waar op ik bouwe,
Hij feilt niet, die uw heil verwacht.
Eens, aan den avond van mijn leven,
Breng ik, van zorg en strijden moe’,
Voor elken dag, mij hier gegeven,
U hoger, reiner loflied toe.

Sluiting: Hendrik Herweijer

Samenzang (met orgel): Wilhelmus van Nassouwe

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij, onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

Uw trouwe zorg wou mij bewaren,
Uw hand heeft mij gevoed, geleid;
Gij waart nabij in mijn bezwaren,
Nabij in elke moeilijkheid:
Deez’ avond roept mij, na mijn zorgen,
Tot rust voor lichaam en voor geest.
Heb dank! reeds van den vroegen morgen
Zijt Gij mijn heil en hulp geweest.

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer’,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
Uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

Stem D.V. 16 maart Stabiel, Gedegen en Praktisch:



Mede mogelijk gemaakt door:


