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Jeugdkoor  “Jong Zanglust” uit Nieuwdorp 

o.l.v. Annelies Kraamer-van Lit 

orgel : Leonard van Gurp 

dwarsfluit: Heleen en Corinda Marinissen 

 

Instrumentaal Intermezzo 

Orgel: Leonard van Gurp 

Panfluit: Mathilde Kraamer 

 

Organist samenzang : Leonard van Gurp 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opening door ouderling Den Haan  

 

 

Samenzang: Psalm 81: 12  
Opent uwen mond; 

Eist van Mij vrijmoedig, 

Op Mijn trouwverbond; 

Al wat u ontbreekt, 

Schenk Ik, zo gij ’t smeekt, 

Mild en overvloedig,                                                                            

 

 
Schriftlezing     

   

 

Gebed 

 

 

Samenzang: Psalm 42:1    
’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? 

 
 

Zingen J.K. “Jong Zanglust” 
- Een toevlucht in gevaren, Heer 

- Psalm 105:1 

- Hij is de weg 

 

 

Samenzang: Psalm 68:10  
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, en wil, en zal in nood, 

Zelfs bij het naad’ren van den dood, 

Volkomen uitkomst geven. 

                                                                                                                              

 
Instrumentaal Intermezzo: 

 

 

Orgel en Panfluit: Blijf bij mij, Heer 



Samenzang: Psalm 25 : 2  
HEER, ai, maak mij Uwe wegen, 

Door Uw woord en Geest bekend; 

Leer mij, hoe die zijn gelegen, 

En waarheen G' Uw treden wendt, 

Leid mij in Uw waarheid, leer 

IJv'rig mij Uw wet betrachten; 

Want Gij zijt mijn heil, o HEER, 

'k Blijf U al den dag verwachten. 
 

 
Zingen J.K. “Jong Zanglust” 
-     Orgelbewerking: Grote God, aansluitend zingt koor dit lied 
-     Psalm 116:1 en 10 
-     Barmhartig en genadig 
      
 

Samenzang: Psalm 51:8  
HEER, open Gij mijn lippen door Uw kracht, 

Zo zal mijn mond Uw lof gestaag vermelden. 

Geen offer kan voor mijne zonden gelden; 

Behaagd’ U dat, straks wierd het U geslacht. 

Indien Gij lust in brandend’ off’ren had 

Dan wierd het vuur door mij gewis ontstoken; 

Ik spaarde dan noch zorg, noch vlijt, noch schat, 

Maar zou ’t altaar van offervee doen roken. 

 

 

Sluiting: door bestuurslid van Helpende Handen. 
 

 

Bij de uitgang is er collecte voor Helpende Handen, afdeling de Bevelanden, met 

het doel: kerstboek. U kunt uw bijdrage ook over maken op ons rekeningnummer: 

NL 42 RABO 0114674639 t.n.v. Jeugdkoor Jong Zanglust, met vermelding van 

“Helpende Handen”, of via de QR-code op dit programma. 

 

Hierbij willen we ook onze sponsors bedanken voor hun  

bijdrage. 

 

                                   
 


