www.visser-visser.nl

www.destoffeerders.nl

www.mvanzanten.nl

www.ibwgoes.nl

Nieuwe-Tonge

www.denoodgroep.com

www.kringloopwinkelgoedengebruikt.nl

www.jansentholen.nl

www.timmerbedrijfzuidbeveland.nl

Goes

www.burgmachinefabriek.nl

www.aaprotec.nl

www.kibo-accountants.nl

www.dejongeveiligheidsopleidingen.nl

www.famateq.nl

www.pianostemmerjeroen.nl

www.cannect.nl

www.adribadkamers.nl

www.mana-bedrijfswagens.nl

www.drukkerijvankeulen.nl

www.vandergiessenadministraties.nl

www.leunis.nl

www.gamma.nl

www.dwtgroep.nl

PROGRAMMA

Intro: ’t is Middernacht en in de hof

J. van Zweden

Opening met schriftlezing en gebed door ds A.D. Fokkema
Samenzang Psalm 21: vers 4 en 6
4. Hij heeft, o God, van U begeerd
het onvergank’lijk leven.
Gij hebt het hem gegeven.
Zo zijn de dagen hem vermeêrd,
zo leeft de vorst altoos,
zo leeft hij eindeloos.
6. Gewis, Gij zult all’ eeuwen door
hem met Uw gunst verzellen
en tot een zegen stellen.
Ja, Gij geleidt hem op het spoor
der vreugde bij het licht
van ’t Godd’lijk aangezicht.
Muzikaal Intermezzo: “Het Musicteam”
* Liefde was het
* Lenten Meditation
* Via Dolorosa

Jan Mulder
J. Althouse
Trad.

Mannen ensemble o.l.v. Ron van Ommen:
* Als ik een kruis moet dragen
* Is uw paspoort getekend
* Jezus leven van mijn leven

H. Hoeve
B. Bout
P. Valk

Samenzang: Psalm 68 vers 2 en 5
2. Maar ’t vrome volk, in U verheugd,
zal huppelen van zielevreugd,
daar zij hun wens verkrijgen.
Hun blijdschap zal dan onbepaald
door ’t licht, dat van Zijn aanzicht straalt,
ten hoogsten toppunt stijgen.
Heft Gode blijde psalmen aan;
verhoogt, verhoogt voor Hem de baan,
laat al wat leeft Hem eren!
Bereidt den weg, in Hem verblijd,
die door de vlakke velden rijdt:
Zijn naam is Heer’ der heren.
5. Uw hoop, Uw kudde woonde daar.
Uit vrije goedheid waart Gij haar
een vriendelijk Beschermer,
en hebt ellendigen dat land
bereid door Uwe sterke hand,
o Israëls Ontfermer!
De HEER’ gaf rijke juichensstof,
om Zijne wond’ren en Zijn lof
met hart en mond te melden.
Men zag welhaast een grote schaar
met klanken van de blijdste maar
vervullen berg en velden.
Vleugelimprovisatie door Peter Wildeman
Meditatie door Ds. A.D. Fokkema
Samenzang: Psalm 42 vers 1 en 5
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?

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.
Muzikaal Intermezzo:
* Kroont Hem met gouden kroon
* Psalm 56

G.Elvey
W.Magre

Orgelbewerking “O hoofd, vol bloed en wonden”
door Martijn Kooijman
Mannen ensemble o.l.v. Ron van Ommen
* Zwart was de nacht

P.C. Eilander

Mannen ensemble & Het Musicteam
* U zij de glorie

Trad.

Sluiting
Samenzang: Daar juicht een toon vers 1, 2, 3 en 4
1. Daar juicht en toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans Jeruzalem;
een heerlijk morgenlicht breekt aan,
de Zoon van God is opgestaan.
2. Geen graf hield Davids zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke held.
Hij steeg uit ’t graf door eigen kracht,
want Hij is God, bekleed met macht.
3. Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan.
Die in ’t geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en helle niet.
4. Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven door zijn dood bereid,
een leven in zijn heerlijkheid.

Uitleidend orgelspel
(Collecte bij de uitgang)
Gelieve niet te applaudisseren

Wilt u ons werk financieel steunen?
Stort op rekeningnummer: NL86 INGB 0007 6117 11
t.n.v. Stichting Zeeland Zingt.

www.pcinederland.nl

www.kosterinstallatie.nl

www.kwekerijklepper.nl

www.adrienzoon.com

www.overlasko.nl

www.hgzgeveltechniek.nl

Goes

Goes

www.wendeldejoodeautotechniek.com

www.markdenbraber.nl

www.genjdenherder.nl

www.deltafoods.co.uk

www.pumpcare.nl

www.hqwebit.nl

Goes

www.limagrain.nl

www.cornevader.nl

www.enduring.nl

www.florallhoveniers.nl

www.schoonmaakbedrijfzeeland.nl

