PROGRAMMA
online muzikale gemeentevond
DV 13 februari
Aanvang 19.30 uur

Thema: Hoop
Met (muzikale) medewerking van diverse
gemeenteleden

Opening en meditatieve momenten door ds W.L. van
der Staaij

1. Opening: ds. W.L. van der Staaij
2. Samenzang: Psalm 130 vers 3 en 4

orgelspel: Michael Spaans

Vers 3:
Ik blijf den Heer' verwachten;
Mijn ziel wacht ongestoord;
Ik hoop, in al mijn klachten,
Op Zijn onfeilbaar woord;
Mijn ziel, vol angst en zorgen,
Wacht sterker op den Heer',
Dan wachters op den morgen;
Den morgen, ach, wanneer?

Vers 4:
Hoopt op den HEER, gij vromen;
Is Israël in nood,
Er zal verlossing komen;
Zijn goedheid is zeer groot.
Hij maakt, op hun gebeden,
Gans Israël eens vrij
Van ongerechtigheden;
Zo doe Hij ook aan mij.

3. Orgelspel: Michael Spaans
-

Een Naam is onze Hope

4. Meditatief moment: ds. W.L. van der Staaij
5. Muzikale bijdrage: Walter van der Staaij
-

Uit de diepten roep ik (naar psalm 130)

6. Muzikale bijdrage: Walter van der Staaij (piano) Joanne van der Staaij (dwarsfluit)
-

Als een hert dat verlangt naar water

7. Gedicht: Ina de Jongh
-

Gods voorzienigheid (Cristien den Priester)

8. Samenzang: Psalm 38: 9 en 15 orgelspel: Johan Bargeman
Vers: 9

Vers: 15

Maar wat klaag ik, Heer' der heren?

Want, o trouw en eeuwig Wezen,

Mijn begeren

In mijn vrezen

Is voor U, in al mijn leed,

Staat mijn hoop op U alleen;

Met mijn zuchten en mijn zorgen,

Gij, mijn God, zult in ellenden

Niet verborgen;

Bijstand zenden,

Daar Gij alles ziet en weet.

En verhoren mijn gebeen.

9. Orgelspel: Johan Bargeman
-

“Freu dich sehr” transcriptie uit cantate BWV 13 J.S. Bach (melodie psalm 42)

10. Meditatief moment: ds.W.L. van der Staaij

11. Solozang: Jacqueline Bokkers
-

orgelspel: Michael Spaans

Teach me Thy way o Lord
Vers 1:

Vers 2:

I Teach me Thy way O Lord

When doubts and fears arise,

Teach me Thy way;

Teach me Thy way;

Thy gracious aid afford,

When storms o’erspread the skies,

Teach me Thy way.

Teach me Thy way.

Help me to walk aright;

Shine trough the cloud and rain,

More by faith, less bysight;

Through sorrow, toil and pain;

Lead me withhaev’nly light,

Make Thou my pathway plain,

Teach me Thy way.

Teach me Thy way.

Vers 3:
Long as my life shall last,
Teach me Thy way;
Where ‘er my lot be cast
Teach my Thy way
Untill the race is run,
Untill the journey’sdone,
Untill the crown is won
Teach me Thy way.

12. Muzikale bijdrage: Walter van der Staaij (orgel), Martijn van der Staaij (viool)
-

Hatikvah: lied van hoop (Israelisch volkslied)
Zolang in het hart, van binnen,
Een Joodse ziel levendig is
En naar het oosten, vooruit,
Het oog naar Zion kijkt
Is onze hoop nog niet verloren
De hoop die al tweeduizend jaren leeft
Een vrij volk te zijn in ons land
Het land van Zion en Jeruzalem

13. Meditatie moment: ds. W.L. van der Staaij

14. Muzikale bijdrage: Familie Wakum
- Psalm 43 vers 1, 2. 3 en 4:
Vers: 1

Vers 3:

Geduchte God, hoor mijn gebeden;

Zend Heer', Uw licht en waarheid

Strijd voor mijn recht, en maak mij vrij

neder,

Van hen, die, vol arglistigheden,

En breng mij, door dien glans geleid,

Gerechtigheid en trouw vertreden,

Tot Uw gewijde tente weder

Opdat mijn ziel Uw naam belij'

Dan klimt mijn bange ziel gereder

En U geheiligd zij.

Ten berge van Uw heiligheid,
Daar mij Uw gunst verbeidt.

Vers 2
Mijn God, ik steun op Uw vermogen,

vers 4:

Gij zijt de sterkte van mijn hart;

Dan ga ik op tot Gods altaren,

Waarom verstoot Gij m' uit Uw ogen,

Tot God, mijn God, de bron van

Waarom ga ik terneergebogen,

vreugd;

Door 's vijands wreed geweld benard,

Dan zal ik, juichend, stem en snaren

Gestaag in 't aaklig zwart?

Ten roem van Zijne goedheid paren,
Die, na kortstondig ongeneugt
Mij eindeloos verheugt.

vers 5:
Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen?
Wat zijt g' onrustig in uw lot?
Berust in 's Heeren welbehagen,
Hij doet welhaast uw heilzon dagen;
Uw hoop herleev', naar Zijn gebod;
Mijn Redder is mijn God.
15. Woord en Daad
Introductie door Dhr. Salome (voorzitter comité Woord en Daad Scheveningen) gevolgd door
filmpje over project voor christelijk onderwijs wereldwijd.
U kunt uw gift overmaken op IBAN NL 64 RABO 0385487088
t.n.v. Woord en Daad; onder vermelding van: Christelijk onderwijs
16. Sluiting: door Wouter Taal

