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‘...God vaart op met gejuich ...’ 
 

 

 
 

 

Zangdienst 12 mei 2018 
 

 

Plaats: 

Aanvang:  

 

Met medewerking van: 

Dirigent: 

 

Meditatie:  

Dwarsfluit: 

Orgel Mannenkoor: 

Orgel samenzang: 

‘de Levensbron’ te Goedereede. 

19.30 uur. 

 

Christelijk Ouddorps Mannenkoor  

o.l.v. dhr. D. Struik. 

 

Drs. J.W. van Estrik  

Mevr. A. Grinwis 

Dhr. W. den Boer 

Dhr. M. ten Cate. 
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• Inleidend orgelspel. 

 

• Opening en gebed. 

 

• Samenzang; Psalm 110: 1 en 7. 

 

1. Dus heeft de HEER' tot mijnen Heer' gesproken: 

"Zit op den troon ter rechterhand naast Mij, 

Tot Ik de macht Uws vijands hebb' verbroken, 

En u zijn nek tot ene voetbank zij." 

 

7. Hij zal op weg eens drinken uit de beken, 

Daar Hij gevaar, noch strijd, noch moeit' ontziet; 

Daarom zal Hij het hoofd naar boven steken, 

Met eer bekroond in 't Goddlijk rijksgebied. 

 

• Christelijk Ouddorps Mannenkoor (* = met dwarsfluit). 

 

a. Psalm 105 M. Kramer 

b. De kerk van alle tijden  D. van Luttikhuizen * 

c. O Heer die onze Vader zijt  R. Rijkse 

d. Mijn herder is de Heere God  J. Kolvers * 

 

• Samenzang; Psalm 42: 3 en 5 (met tegenstem COM). 

 

3. O mijn ziel, wat buigt g' u neder? 

Waartoe zijt g' in mij ontrust? 

Voed het oud vertrouwen weder; 

Zoek in 's Hoogsten lof uw lust; 

Want Gods goedheid zal uw druk 

Eens verwisslen in geluk. 

Hoop op God, sla 't oog naar boven; 

Want ik zal Zijn Naam nog loven. 
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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. 

 

• Orgelsolo: Grote God, Wij loven u. (K.J. Mulder) 

 

• Schriftlezing: Psalm 47 en aansluitend meditatie. 

 

1 Een psalm, voor den opperzangmeester, onder de 

kinderen van Korach.  

2 Al gij volken, klapt in de hand; juicht Gode met een stem 

van vreugdegezang.  

3 Want de HEERE, de Allerhoogste, is vreselijk, een groot 

Koning over de ganse aarde.  

4 Hij brengt de volken onder ons, en de natiën onder onze 

voeten.  

5 Hij verkiest voor ons onze erfenis, de heerlijkheid van 

Jakob, dien Hij heeft liefgehad. Sela.  

6 God vaart op met gejuich, de HEERE met geklank der 

bazuin.  

7 Psalmzingt Gode, psalmzingt! Psalmzingt onzen Koning, 

psalmzingt!  

8 Want God is een Koning der ganse aarde; psalmzingt met 

een onderwijzing! 

9 God regeert over de heidenen; God zit op den troon 

Zijner heiligheid.  

10 De edelen der volken zijn verzameld tot het volk van 

den God van Abraham; want de schilden der aarde zijn 

Godes. Hij is zeer verheven! 
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• Samenzang; Psalm 47: 1 en 3. 

(tijdens voorspel zal er een collecte zijn ter bestrijding van 

de onkosten). 

 

1. Juicht, o volken, juicht,  

Handklapt, en betuigt  

Onzen God uw vreugd.  

Weest te zaam verheugd; 

Zingt des Hoogsten eer;  

Buigt u voor Hem neer. 

Alles ducht Zijn kracht;  

Alles vreest Zijn macht; 

Zijne majesteit,  

Maakt haar heerlijkheid, 

Over 't rond der aard',  

Wijd en zijd vermaard 

 

3. God vaart, voor het oog,  

Met gejuich omhoog; 

't Schel bazuingeluid  

Galmt Gods glorie uit. 

Heft den lofzang aan,  

Zingt Zijn wonderdaan, 

Zingt de schoonste stof,  

Zingt des Konings lof, 

Met een zuivren galm,  

Met een blijden psalm. 

Hij, de Vorst der aard',  

Is die hulde waard. 

 

• Orgel en dwarsfluit: Siciliano (J.S. Bach). 
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• Samenzang; Psalm 21: 4 en 13 (met tegenstem COM). 

 

4. Hij heeft, O God, van U begeerd 

Het onverganklijk leven; 

Gij hebt het hem gegeven. 

Zo zijn de dagen hem vermeerd, 

Zo leeft de Vorst altoos, 

Zo leeft hij eindeloos. 

 

13. Verhoog, o HEER', Uw naam en kracht; 

Zo zal ons vrolijk zingen 

Door lucht en wolken dringen. 

Zo wordt Uw heerschappij en macht 

Door ons, nog eeuwen lang, 

Geloofd met psalmgezang. 

 

• Christelijk Ouddorps Mannenkoor (* = met dwarsfluit). 

 

a. Psalm 95 E. Zwart 

b. De haven van rust  G.D. Moree* 

c. 10 Geboden  M. Kramer 

d. Daar is plaats bij ‘t kruis  M. Mans * 

 

• Samenzang; Gezang 72: 1 en 4. 

1. De dag der kroning is gekomen, 

de dag van eer en heerlijkheid! 

de Heer heeft weder ingenomen 

zijn zetel na volbrachte strijd. 

Aard' en hemel zingen 

van de grote dingen, 

die Hij wrocht op aard. 

Voor der jong'ren ogen 

steeg Hij naar den hogen, 

eer, aanbidding waard. 
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4. Gij zaagt uw Heer ten hemel varen, 

de Heil'ge Geest daald' op u neer, 

G' ontvingt die gave, blijde scharen, 

thans geen verlaten wezen meer. 

d' Engelen daarboven, 

met de heil'gen, loven 

Christus, thans gekroond, 

en de Kerk beneden 

ziet zijn plaats bekleden, 

daar zijn Geest hier woont. 

 

• Sluiting en dankgebed. 

 

• Samenzang; WZM 127:1, 2 en 3. 

 

1. 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! 

 

2. Ga mij niet voorbij, o Vader! 

Zie, hoe mij mijn zonde smart. 

Trek mij met Uw koorden nader, 

Stort Uw liefd' ook in mijn hart, 

Ook in mij, ook in mij, 

Stort Uw liefd' ook uit in mij! 

 

 

 

 

 

z.o.z. 
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3. Ga mij niet voorbij, o Herder, 

Maak mij gans van zonde vrij. 

Vloeit de stroom van zegen verder, 

Zegen and'ren, maar ook mij! 

Ja, ook mij, ja ook mij. 

Zegen and'ren, maar ook mij! 

 

• Uitleidend orgelspel. 
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