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Inloop met koffie en thee: 13:00 uur 
Start programma: 13:30 uur 
 
1. Welkom en toelichting door Aad de Ligt 
 
2. Variatie 1 uit Psalm 67 van Jan-Geert Heuvelman (bundel 2021) met  
      aansluitend samenzang van vers 1 en 3 (ritmisch)                                       (DJV) 
 
D' algoede God zij ons genadig, 
En zegen' ons met overvloed; 
Hij doe Zijn aangezicht gestadig 
Ons lichten, en Hij zij ons goed; 
Opdat elk genegen 
Zich aan Uwe wegen 
Op deez' aarde wenn'; 
En de blinde heiden, 
Nu van God gescheiden, 
Eens Uw heil erkenn'. 
 

De volken zullen, HEER, U loven; 
O HEER, U loven altemaal, 
Die d'aarde vruchtbaar maakt  
van boven, 
Dat z' ons op haar gewas onthaal'. 
God is ons genegen; 
Onze God geeft zegen. 
Hij, die alles geeft, 
Hij zal zijn geprezen; 
Hem zal alles vrezen, 
Wat op aarde leeft. 

 
3. Schriftlezing en gebed door Dirk-Jan Versluis 
 
4. Huishoudelijke vergadering VOGG 
 
Agenda: 

1. Verslag 69e jaarvergadering, gehouden op 25 mei 2019 in Klundert. 
2. Jaarverslag secretaris. 
3. Jaarverslag penningmeester, verslag kascontrolecommissie, decharge 

penningmeester, vaststelling begroting en contributie, benoeming 
nieuw lid kascontrolecommissie. 

4. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar is Peter van Haaften.  
Dirk Jan Versluis is aftredend en niet herkiesbaar. Het hoofdbestuur 
presenteert u dominee G.J. Baan als kandidaat voor het 
voorzitterschap. Daarnaast willen we het hoofdbestuur graag 
uitbreiden met een lid. Het HB stelt hiervoor Martin Lobbezoo 
kandidaat. 

5. Rondvraag. 

 
 
 



5. Variaties over Psalm 68 van Jaap-Jan de Rooij (bundel 2021) met aansluitend   
     samenzang van vers 10 (niet ritmisch)                                                              (JJR) 
 
Geloofd zij God met diepst ontzag! 
Hij overlaadt ons, dag aan dag, 
Met Zijne gunstbewijzen. 
Die God is onze zaligheid; 
Wie zou die hoogste Majesteit 
Dan niet met eerbied prijzen? 
Die God is ons een God van heil; 
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 
Ons 't eeuwig, zalig leven; 
Hij kan, èn wil, èn zal in nood, 
Zelfs bij het naad'ren van den dood, 
Volkomen uitkomst geven. 
 
6. Presentatie van het nieuwe koraalboek van Boudewijn Zwart                      (BZ) 
 
7. Diverse psalmbewerkingen uit het nieuwe koraalboek                        (BZ en LZ) 
 
8. Pauze met koffie en thee en gelegenheid de standhouders te bezoeken 
 
9. Voorspel Psalm 31 uit het koraalboek van Boudewijn Zwart met aansluitend 
samenzang van vers 1 en 17 (ritmisch)                                                                   (BZ) 
 
Op U betrouw ik, HEER der heren, 
Op U, gelijk 't betaamt; 
Ai, laat mij nooit, beschaamd, 
Van Uwen troon teruggekeren; 
Help mij, op mijn gebeden, 
Door Uw gerechtigheden. 
 
Geloofd zij God, Die Zijn genade 
Aan mij heeft groot gemaakt; 
Die voor mijn welstand waakt: 
Zijn oog slaat mij in liefde gade; 
Hij wil mij heil bereiden; 
Mij in een vesting leiden. 
 
10. Presentatie muziekbundel en de toekomst van de bundel door Aad de Ligt 



 
11. Fuga sopra il Magnificat, BWV 733 J.S. Bach (1685-1750)       (DJV 11 t/m 19) 
 
12. De Lofzang van Maria van Jos Moeke (bundel 2021) met aansluitend  
       samenzang van vers 1, 2 en 3 (niet-ritmisch) 
 
Mijn ziel verheft Gods eer; 
Mijn geest mag blij den HEER 
Mijn Zaligmaker noemen, 
Die, in haar lagen staat, 
Zijn dienstmaagd niet versmaadt, 
Maar van Zijn gunst doet roemen. 
 
Want ziet, om 's HEEREN daân, 
Zal elk geslacht voortaan 
Alom mij zalig spreken; 
Wijl God, na ramp en leed, 
Mij grote dingen deed; 
Nu is Zijn macht gebleken. 
 
Hoe heilig is Zijn naam! 
Laat volk bij volk te zaâm 
Barmhartigheid verwachten; 
Nu Hij de zaligheid, 
Voor die Hem vreest, bereidt, 
Door al de nageslachten. 
 
13. Mohrentanz, Tielman Susato (1510-1570)                                                     
 
14. Obra de Octavo Tono Alto: Ensalada, Sebastian Aguilera de Heredia (1561- 
      1627)                                                                                                                     
 
15. Passacaglia in d, BuxWV 161, Dietrich Buxtehude (1637-1707)                
 
16. Ich ruf’ zu dir, Herr Jesu Christ, BWV 639 (uit het Orgelbüchlein), J.S. Bach 
 
 
 
 
 



17. Fantasia super: Komm, heiliger Geist, Herre Gott, BWV 651 (uit Leipziger  
      Choräle), J.S. Bach. Aansluitend samenzang van Psalm 119 vers 3 en 86 (niet  
      ritmisch) 
 
Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest! 
Mocht die mij op mijn paân ten leidsman strekken! 
'k Hield dan Uw wet, dan leefd' ik onbevreesd; 
Dan zou geen schaamt' mijn aangezicht bedekken, 
Wanneer ik steeds opmerkend waar' geweest, 
Hoe Uw geboôn mij tot Uw liefde wekken. 
 
Dan vloeit mijn mond steeds over van Uw eer, 
Gelijk een bron zich uitstort op de velden; 
Wanneer ik door Uw Geest Uw wetten leer, 
Dan zal mijn tong Uw redenen vermelden; 
Want Uw geboôn zijn waarlijk recht, o HEER; 
Gij zult de vlijt van die U zoekt, vergelden. 
 
18. Sluiting met dankgebed                                                                     (ds. G.J. Baan) 
 
19. Samenzang Psalm 145 vers 1 en 2 (ritmisch en staande) 
 
O God, mijn God, Gij aller vorsten HEER, 
Ik zing, verheugd, Uw groten naam ter eer; 
Ik zal den roem van Uwe majesteit 
Verhogen tot in d' eindlooz' eeuwigheid; 
'k Zal dag aan dag U eer en dank bewijzen. 
De HEER is groot; al 't schepsel moet Hem prijzen; 
Zijn grootheid streeft het kloekst begrip te boven. 
Laat elk geslacht Zijn werk en almacht loven. 
 
Ik zal, o HEER, dien ik mijn Koning noem, 
Den luister van Uw majesteit en roem 
Verbreiden, en Uw wonderlijke daân 
Met diep ontzag aandachtig gadeslaan. 
Elks juichend hart zal Uw geducht vermogen, 
De grote kracht van Uwen arm verhogen; 
Ik zal mijn stem met aller lofzang paren, 
En overal Uw grootheid openbaren. 
 



 



  
 


