PROGRAMMA VOOR DE
KOOR EN SAMENZANGAVOND
6 oktober 2018

In de Christelijke Gereformeerde kerk
“De Fontein” te Bunschoten
Aanvang 19.30 uur
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Toegang vrij

Medewerking aan deze Bondszangavond verlenen:
De volgende koren:

Christelijk Geref.
Mannenensemble
SDG

Bunschoten Dirigent - pianist dhr. E. van de Kamp
Organist dhr. E. van Maanen

Chr. Gereformeerde Bunschoten Dirigent - pianist dhr. E. van de Kamp
zangvereniging
Organist dhr. E. van Maanen
Soli Deo Gloria
Chr. Gereformeerde Opperdoes
Kerkkoor
“Jubilate Deo”

Dirigent dhr. F. V. van Laere
Organist dhr. E. van Maanen

Begeleiding samenzang:

dhr. E van de Kamp
Muzikaal adviseur BCGZN

Uitvoeren gezamenlijke stukken:
“Kom tot het Feest”
“O, Heer Jezus, kom”
“Op bergen en in dalen”
Dirigent: dhr. E van de Kamp
Organist: dhr. E. van Maanen

Wij verzoeken u vriendelijk,
na koorzang niet te applaudisseren
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1.

Opening door de voorzitter van de BCGZN
dhr. A. van Twillert

2

Samenzang: Psalm 105: 1 en 3
Looft, looft, verheugd den HEER' der Heren;
Aanbidt Zijn Naam, en wilt Hem eren.
Doet Zijne glorierijke daan
Alom den volkeren verstaan,
En spreekt, met aandacht en ontzag,
Van Zijne wond’ren dag aan dag.

.

Vraagt naar den HEER' en Zijne sterkte,
Naar Hem, die al uw heil bewerkte.
Zoekt dagelijks Zijn aangezicht,
Gedenkt aan 't geen Hij heeft verricht,
Aan Zijn doorluchte wonderdaan;
En wilt Zijn straffen gadeslaan.
3.

Gebed

4.

Schriftlezing: Psalm 106: 1-15

Trouw van de HEERE voor een ontrouw volk
1 Halleluja! Loof de HEERE, want Hij is goed, want Zijn
goedertierenheid is voor eeuwig. 2 Wie zal de machtige daden van de
HEERE verwoorden, al Zijn lof verkondigen? 3 Welzalig zij die zich
aan het recht houden, die te allen tijde gerechtigheid doen. 4 Denk
aan mij, HEERE, naar het welbehagen in Uw volk; zie naar mij om
met Uw heil, 5 zodat ik het goede van Uw uitverkorenen mag zien,
mij mag verblijden met de blijdschap van Uw volk, mij mag
beroemen met Uw eigendom. 6 Wij hebben gezondigd, evenals onze
vaderen, wij hebben ons misdragen, wij hebben goddeloos
gehandeld. 7 Onze vaderen in Egypte hebben Uw wonderen niet
opgemerkt; zij hebben niet gedacht aan Uw talrijke blijken
van goedertierenheid, maar waren ongehoorzaam bij de zee, de
Schelfzee. 8 Maar Hij verloste hen omwille van Zijn Naam, om Zijn
macht bekend te maken. 9 Hij bestrafte de Schelfzee, zodat ze
droogviel; Hij deed hen door de diepe wateren gaan als door een
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woestijn. 10 Hij verloste hen uit de hand van de hater, Hij bevrijdde
hen uit de hand van de vijand. 11 Water bedolf hun tegenstanders,
niet één van hen bleef over. 12 Toen geloofden zij Zijn woorden, zij
zongen Zijn lof. 13 Maar zij vergaten spoedig Zijn werken. Zij
wachtten niet op Zijn raad, 14 en werden met gulzigheid bevangen
in de woestijn; zij stelden God op de proef in de wildernis. 15 Toen
gaf Hij hun wat zij begeerden, maar henzelf deed Hij uitteren.
5.

Schriftlezing: 1 Thessalonicenzen 5: 16-18

Opwekkingen tot geestelijk leven
16 Verblijd u altijd. 17 Bid zonder ophouden. 18 Dank God in alles.
Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u.
6.

Meditatie

7.

Samenzang Psalm 106: 1 en 26
Looft God, den trouwen Opperheer!
Geeft, geeft Hem vrolijk roem en eer,
Wiens goedheid perken kent, noch palen.
Maar wie, hoe hoog verlicht hij zij,
Wie kan Zijn mogendheen verhalen,
Zijn lof verbreiden naar waardij?
Geloofd zij Isrels grote God!
Zijn gunst schenk' ons dit heilgenot;
Zo zullen wij Zijn goedheid danken.
Dat al wat leeft, Hem eeuwig eer'!
Al 't volk zegg' "Amen" op mijn klanken;
Juich, aarde, loof den Opperheer!
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8.

Koorzang “Jubilate Deo” Opperdoes

a. Heer wijs mij Uw weg/Heer wees mijn Gids
b. Psalm 42

Niek & Elbert Smelt
Hans Maat
Bew. F.V. van Laere
Arr: F.V. van Laere

Aansluitend Koor en Samenzang Psalm 42: 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.
c. Juich voor God
Deel 3 & 5
9.

Muziek: Marco den Toom
Tekst: Judith Verwaard—van Beelen

Samenzang: Groot is Uw trouw o Heer

Groot is uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart,
dat bewijst Gij ook nu.
Refrein:
Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.
Gij geeft ons vrede,
vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Refrein
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Opw. 123

10.

Koorzang “Mannenensemble” Bunschoten

a. Psalm 42
b. Zing van Zijn trouw
c. Vaste Rots van mijn behoud
d. Zie ons wachten aan de stromen
11.

Bew. Klaas Jan Mulder
Bew. Frits Bode
bew. Evert van de Kamp
bew. Klaas Jan Mulder

Muzikaal intermezzo
Organist: E. van de Kamp

12.
a.
b.
c.
d.
e.
13

Koorzang “Soli Deo Gloria”

Bunschoten

Gebed om vergeving
Ik weet niet waarom Gods gena
Prijst verheugd
Lof aan de Heer
Stilte over alle landen

Bew. Harry Hamer
Evert van de Kamp
Arr. W. Appermont
John W. Peterson
Evert van de Kamp

Samenzang: Bondslied (staande)
(Collecte tijdens voorspel)
Eén naam is ’t die wij loven en prijzen in ons lied;
de Naam van God Drie-enig, van Hem die ’t al gebiedt.
Die Naam geeft ons als leden van ’t Christ‘lijk zangverbond;
geloof en hoop en liefde, genade vast gegrond.
De Naam van God de Vader, de Schepper van ’t heelal,
Die is, en was en eeuwig dezelfde blijven zal.
De Naam van Jezus Christus, Die met Zijn liefd’ ons zocht
en door Zijn bloed en lijden aan ’t kruis ons heeft gekocht.
De Naam des Heil’gen Geestes, met Hen tezamen Eén,
die leidt de kerk der eeuwen naar ’t grote Hallel heen,
naar ’t koor van blijde zangers aan de kristallen zee.
Neem Leidsman ook ons allen, die zingen daarheen mee.
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14. Gezamenlijke koren
a.
b.
c.

Kom tot het Feest
O, Heer Jezus, Kom
Op bergen en in dalen
Couplet 2 en 3 koor en samenzang
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!

bew. Evert van de Kamp
bew. Evert van de Kamp
bew. Evert van de Kamp

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

15.

Dankwoord door de voorzitter dhr. A. van Twillert

16.

Slotlied: Ga met God en Hij zal met je zijn. Liedb. 416
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn,
bij gevaar, in bange tijden,
over jou Zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn,
in Zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

17.

Sluiting van deze avond door de 2e voorzitter dhr. K. Ypma
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Publiceren van foto’s

Op onze website www.bcgzn.eu willen we wat zelfgemaakte foto’s
plaatsen van de verschillende activiteiten.
Heeft u of uw koor bezwaar tegen publiceren van de foto’s
genomen op deze Bondszangavond, maak het dan kenbaar
via een mail aan secretariaat@bcgzn.eu

Adres kerkgebouw:
Bikkersweg 7
3752 WV - Bunschoten
Tel: 033– 2986253

Het Bondsbestuur dankt u hartelijk
voor uw medewerking
en uw bezoek aan deze avond.
Wij wensen u een goede reis naar huis
en voor morgen een gezegende zondag
Graag tot ziens!
Wilt u na afloop van deze avond,
dit programmaboekje mee naar huis nemen
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