Benefietconcert
Voor Oekraïne
Programmaboekje

Grote Kerk te Tholen
Zaterdag 26 maart 2022

Voorwoord
Vanwege de oorlog met Rusland is de behoefte aan noodhulp in
Oekraïne groot. Via onze partners en relaties geeft Stichting
Metadidomi hulp aan Oekraïners die door de oorlog getroffen zijn.
Dankzij ons netwerk hebben wij direct contact met mensen in de
regio Zhytomir en krijgen wij een goed beeld van alle zaken die
men in Oekraïne nodig heeft. Zo kunnen wij op maat goederen
(bijv. voedsel, kleding, dekens, medicijnen, etc.) inkopen en deze
hulpgoederen dus goed laten aansluiten bij de behoeften in
Oekraïne. De nood in de regio Zhytomir is groot, ook vanwege
grootschalige bombardementen door Rusland.
Uw hulp is hierbij hard nodig, zodat wij ervoor kunnen zorgen dat
hulpgoederen zo effectief mogelijk worden ingezet voor
hulpbehoevenden!

Uw donatie kunt u ook overmaken op rekeningnummer NL33
INGB 0659 7320 25 t.n.v. Stichting Metadidomi o.v.v.
Benefietconcert 26 maart.
Of scan de QR-code en doneer direct.

Inleidend orgelspel / Вступ ( гра на органi)
Intro Zeeuws Panfluitenensemble Muzica / Зеландський Ансамбль
панфлейти Muzica
Alle koren/Усі хори

Als een hert dat verlangt naar water (3 talen) -Як олень прагне до потоків
(три мови)

Opening en gebed DS. Middelkoop/ Відкриття і молитва пасторa
Cтефана Miделкопа
Psalm 73: 1-20
1. Een psalm van Asaf. Immers is God Israël goed, dengenen, die rein van harte
zijn.
2. Maar mij aangaande, mijn voeten waren bijna uitgeweken; mijn treden waren
bijkans uitgeschoten.
3. Want ik was nijdig op de dwazen, ziende der goddelozen vrede.
4. Want er zijn geen banden tot hun dood toe, en hun kracht is fris.
5. Zij zijn niet in de moeite als andere mensen, en worden met andere mensen
niet geplaagd.
6. Daarom omringt hen de hovaardij als een keten; het geweld bedekt hen als
een gewaad.
7. Hun ogen puilen uit van vet; zij gaan de inbeeldingen des harten te boven.
8. Zij mergelen de lieden uit, en spreken boselijk van verdrukking; zij spreken uit
de hoogte.
9. Zij zetten hun mond tegen den hemel, en hun tong wandelt op de aarde.
10. Daarom keert zich Zijn volk hiertoe, als hun wateren eens vollen bekers
worden uitgedrukt,
11. Dat zij zeggen: Hoe zou het God weten, en zou er wetenschap zijn bij den
Allerhoogste?
12. Ziet, dezen zijn goddeloos; nochtans hebben zij rust in de wereld; zij
vermenigvuldigen het vermogen.
13. Immers heb ik te vergeefs mijn hart gezuiverd, en mijn handen in onschuld
gewassen.
14. Dewijl ik den gansen dag geplaagd ben, en mijn straffing is er alle morgens.
15. Indien ik zou zeggen: Ik zal ook alzo spreken; ziet, zo zou ik trouweloos zijn
aan het geslacht Uwer kinderen.
16. Nochtans heb ik gedacht om dit te mogen verstaan; maar het was moeite in
mijn ogen;
17.Totdat ik in Gods heiligdommen inging, en op hun einde merkte.
18. Immers zet Gij hen op gladde plaatsen; Gij doet hen vallen in verwoestingen.
19. Hoe worden zij als in een ogenblik tot verwoesting, nemen een einde, worden
te niet van verschrikkingen!
20. Als een droom na het ontwaken! Als Gij opwaakt, o Heere, dan zult Gij hun
beeld verachten.

Псалом 72: 1-20
1 Поправді Бог добрий Ізраїлеві, Бог для щиросердих!
2 А я, мало не послизнулися ноги мої, мало не посковзнулися стопи
мої,
3 бо лихим я завидував, бачивши спокій безбожних,
4 бо не мають страждання до смерти своєї, і здорове їхнє тіло,
5 на людській роботі нема їх, і разом із іншими людьми не зазнають
вони вдарів.
6 Тому то пиха їхню шию оздоблює, зодягає їх шата насилля,
7 вилазять їм очі від жиру, бажання їхнього серця збулися,
8 сміються й злосливо говорять про утиск, говорять бундючно:
9 свої уста до неба підносять, а їхній язик по землі походжає!...
10 Тому то туди Його люди звертаються, і щедро беруть собі воду
11 та й кажуть: Хіба Бог те знає, і чи має Всевишній відомість,
12 як он ті безбожні й безпечні на світі збільшили багатство своє?
13 Направду, надармо очистив я серце своє, і в невинності вимив руки
свої,
14 і ввесь день я побитий, і щоранку покараний...
15 Коли б я сказав: Буду так говорить, як вони, то спроневірився б я
поколінню синів Твоїх.
16 І роздумував я, щоб пізнати оте, та трудне воно в очах моїх,
17 аж прийшов я в Божу святиню, і кінець їхній побачив:
18 направду, Ти їх на слизькому поставив, на спустошення кинув Ти їх!
19 Як вони в одній хвилі спустошені, згинули, пощезали від страхів!
20 Немов сном по обудженні, Господи, образом їхнім погордиш, мов
сном по обудженні!

Samenzang Psalm 42 : 1 en 3 (ritmisch)/ Загальний спів Псалом 41
'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?
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 verwiss'len in geluk.
Hoop op God, sla 't oog naar boven;
Want ik zal Zijn naam nog loven.

Псалoм 41
1 Для дириґента хору. Псалом навчальний, синів Кореєвих.
2 Як лине той олень до водних потоків, так лине до Тебе, о Боже, душа
моя,
3 душа моя спрагнена Бога, Бога Живого! Коли я прийду й появлюсь
перед Божим лицем?
4 Сльоза моя стала для мене поживою вдень та вночі, коли кажуть
мені цілий день: Де твій Бог?
5 Як про це пригадаю, то душу свою виливаю, як я многолюдді ходив, і
водив їх до Божого дому, із голосом співу й подяки святкового
натовпу...
6 Чого, душе моя, ти сумуєш, і чого ти в мені непокоїшся? Май надію
на Бога, бо я Йому буду ще дякувати за спасіння Його!
7 Мій Боже, душа моя тужить в мені, бо я пам'ятаю про Тебе з країни
Йордану й Гермону, із гори із Міц'ар.
8 Прикликає безодня безодню на гуркіт Твоїх водоспадів, усі вали Твої
й хвилі Твої перейшли надо мною.
9 Удень виявляє Господь Свою милість, уночі ж Його пісня зо мною,
молитва до Бога мого життя!
10 Повім я до Бога: Ти Скеле моя, чому Ти про мене забув? Чого я
блукаю сумний через утиск ворожий?
11 Ніби кості ламають мені, коли вороги мої лають мене, коли кажуть
мені цілий день: Де твій Бог?
12 Чого, душе моя, ти сумуєш, і чого ти в мені непокоїшся? Май надію
на Бога, бо я Йому буду ще дякувати за спасіння Його, мого Бога!

Kinderkoor Sjaloom / Дитячий хор “Шалом”
Looft de Here, alle gij volken
Een rivier vol van vrede
Jezus is de goede Herder
Er komen stromen van zegen
Lees je Bijbel (met aansluitend samenzang laatste couplet)
Lees je Bijbel,
bid elke dag
bid elke dag
bid elke dag
Lees je Bijbel,
bid elke dag,
dat je groeien mag
dat je groeien mag
dat je groeien mag
Lees je Bijbel,
bid elke dag,
dat je groeien mag

Toespraak Metadidomi Arjan van Dijke / Промова від благодійної
організації Metadidomi Арiaн ван Дaйке

Oekraïens kerkkoor van Baptistengemeente Volytsya/
Український баптиський церковний хор села Волиця
Een aantal liederen onder vioolbegeleiding van Svetlana Dehtiarova
/ Під супровід скипкі Світлана Дeхтярьова
Onze vader / Oтче Наш
Onze Vader in de hemel,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede zoals in de hemel ook op aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.
Amen.

Laat mijn gebed stromen / Моя молитва нехай лине.
Laat mijn gebed stromen
tot U, als wierook.
Mijn hart klopt onophoudelijk
naar Uw wonderbaarlijke hemelse tempel.
God, ik bid voor Oekraïne,
God, ik bid voor de mensen.
Vergeeft ze, redt ze,
en toon ons Uw genade.
God, ik weet dat U bij ons zult zijn
in Uw tempel onder de hemel.
U hebt vreugde en vrede gegeven,
Hij gaf zijn leven voor de mensen,
Hij schreef ons in het Boek des Levens!
In Zijn levende woord.
U gaf het bevel om te leven,
dat alle mensen daarom mogen bidden,
Die voor hen stierf aan het kruis.

Gebed voor Oekraine kwartet Marina Bondarchuk,
Masha
Chavronjuk, Nastja Kolomyltseva, Tamila Sagan / молитва за
Україну квартет Марина Бондарчук Маша Xаврoнюк Настя
Коломильцева, Таміла Саган
VERS 1:
Tot U, Heer, gaan we in gebed,
en bij u zoeken wij troost.
Machtig en sterk, U zult het kwaad stoppen
en waken over ons land.
REFREIN:
O God, geef ons vrede uit de hemel,
aan elk gezin, aan elk gezin.
Zegen heel Oekraïne,
steun in dit moeilijke uur.
VERS 2:
Wij staan nederig van hart voor God,
en wij geloven in uw werken.
Die op U vertrouwen, al wat U doet is goed.
We wachten op Uw redding.
VERS 3:
De wereld is niet voor Uw ogen verborgen,
U kent de gedachten van alle mensen.
Verwarm ons met de warmte van Uw barmhartigheid.
Denk aan de mensen van Oekraïne.

Grote en Enige God / Боже великий, єдиний
Grote en Enige God , Bewaar onze Oekraïne!
Verlicht ons met vrijheid en licht.
Verlicht ons, kinderen,
met licht van kennis en wetenschap!
Laat ons opgroeien in pure liefde voor het land.
We bidden enige God, Bewaar onze Oekraïne,
Giet uw zegeningen en goedheid over ons volk.
Geef hun vrijheid, geef hun het lot, Geef een goede wereld, geluk, Geef, God, aan
de mensen!
En vele, vele jaren.

Bloeiende land / Квітучий край
Een bloeiend land waar de lucht helder is,
Waar de zon helder en stralend is,
Bossen en meren, velden en landerijen,
Grenzeloze steppe en blauwe zee,
Oude Dnjepr, Karpaten
Dit is Oekraïne, het is ons land.
Zegen, Heer, ons land
Verenig u in gebed,
Nederigheid en nederigheid, Vader, geef!
Liefde gedruppeld in de harten van mensen!
Uw Zoon kwam naar ons toe,
Mogen we liefhebben en vergeven
Opnieuw en opnieuw.
Leer, o Heer, om in vrede te leven,
Zegen en liefde
Bid samen in eenheid.
En aan wie je macht geeft,
Geef, God, vrees en geef advies,
hoe kwaad met Uw goed te overwinnen.

Samenzang ‘Wat de toekomst brengen moge’ / Загальний спів `Що
принеce нам майбутнє`
Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand,
moedig sla ik dus de ogen,
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen,
Vader wat Gij doet is goed.
Leer mij slechts het heden dragen,
met een rustig, kalme moed.
Heer ik wil Uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig Hij die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij Uw wegen duister,
zie ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al Uw luister,
als ik in Uw hemel kom.
Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen,
naar het onbekende land.
Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen,
naar het onbekende land.

Jong Vrouwenkoor Tabitha/ Ж іночий хор “’Тавіфа’”
Geef vrede Heer geef vrede
God zal voor ons zorgen
Psalm 119
Vol ontzag

Zeeuws Panfluitenensemble Muzica / Зеландський Ансамбль
панфлейтів Muzica
Sluiting en dankgebed Dima Dehtiarov / Заключне слово і молитва
Дeхтярьов Діма
Samenzang Oekraïens volkslied door alle Oekraïners (staande)/
Загальний спів Гімн України (стоячи)
Державний Гімн України
Ще не вмерла України і слава, і воля,
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Приспів:
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду".
Glorieuze geest van Oekraïne schijnt en leeft voor altijd.
Gezegend door Fortune zal broederschap samen opstaan.
Als de dauw voor de zon zullen vijanden vervagen,
We zullen verder regeren en voorspoedig zijn in ons beloofde land.
We zullen onze ziel en lichaam leggen voor de gekoesterde vrijheid.
Kozakkenbloed zal de natie van de vreugdevolle mensen doen herrijzen.

Samenzang Wilhelmus (staande)/ Загальний спів національний
гімн Нідерландів (стоячи)
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.
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.
Я, Вільгельм з Наaсaуве,
німецької крові,
Я, залишусь до смерті
вірним вітчизні
Я, Принц Оранський,
вільний, невимушений,
Я, завжди шанував
короля Іспанії.
Мій щит і довіра
Tи, Боже, Господи мій,
я хочу будувати разом з Тобою.
Ніколи більше не залишай мене.
Щоб я залишався благочестивим,
твій слуга в усі часи,
Розвій теранію,
що ранить моє серце

Een speciale dank aan de Grote Kerk te Tholen
voor het ter beschikking stellen van hun kerk.

