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Muzikanten

Marco den Toom
Orgel

Gerwin van der Plaats
Piano

Willemijn de Munnik Urker Mannenkwartet
Zang
Soliste

Evelyn Heuvelmans
Hobo

Erica Vogel
Dwarsﬂuit

Laura van der Stoep
Viool

Sprekers

Kees van der Staaij
Kandidaat 1

André Flach
Kandidaat 4

Chris Stoﬀer
Kandidaat 2

Roelof Bisschop
Kandidaat 3

Diederik van Dijk
Kandidaat 5

Programma
Orgelintrada Marco den Toom: Groot is uw trouw, O Heer’

1. Israël
Urker Mannenkwartet
Psalm 122 (M. den Toom)
Willemijn de Munnik
Ik zag het nieuw Jeruzalem (trad.)

Urker Mannenkwartet

Vertrouwen (H. Ludwig)
Instrumentaal

Wie maar de goede God laat
zorgen

Urker Mannenkwartet
Psalm 124:1,4 (K.J. Mulder)

4. Gezin

2. Werk en rust

Blijf bij mij, Heer (K.J. Mulder)

Urker Mannenkwartet
De haven van rust (G. Koﬀeman)

Willemijn de Munnik

Urker Mannenkwartet &
Willemijn de Munnik
Elk uur, elk ogenblik (K.J. Mulder)

Instrumentaal

Orgel
God, roept ons broeders tot
de daad (K.J. Mulder)
Gerwin van de Plaats
Ik ga met God

3. Voedselvoorziening
(alles zal hersteld worden/nieuwe
hemel, nieuwe aarde)
Willemijn de Munnik

De heilige Stad

Urker Mannenkwartet

Vertrouwen (P. Stolk)
Heer, wees mijn Gids (M. den Toom)

5. Leven
Willemijn de Munnik

Psalm 139 (trad.)
Instrumentaal

Wees mijn Leidsman
Urker Mannenkwartet

Ga met God en Hij zal met u zijn (K.J.
Mulder)
Urker Mannenkwartet

Neem mijn leven, laat het Heer’
(K.J. Mulder)

Urker Mannenkwartet

Stil maar, wacht maar, alles
wordt nieuw (K.J. Mulder)

Tussen de muziekstukken door
een toespraak door de top-5
kandidaten van de SGP.

1. Israël
Psalm 122 (M. den Toom)
Urker Mannenkwartet
1. Ik ben verblijd, wanneer men mij
Godvruchtig opwekt: “Zie wij staan
Gereed, om naar Gods huis te gaan.
Kom, ga met ons, en doe als wij.”
Jeruzalem, dat ik bemin;
Wij treden uwe poorten in;
Daar staan, o Godsstad, onze voeten.
Jeruzalem is wel gebouwd,
Wel saamgevoegd: wie haar beschouwt,
Zal haar voor ‘s Bouwheers kunstwerk groeten.
3. Dat vreed’, en aangename rust,
En milde zegen u verblij’;
Dat welvaart in uw vesting zij,
In uw paleizen vreugd’ en lust.
Om vriend en broedren spreek ik nu:
“De vrede zij en blijv’ in u,
Nooit moet haar nijd of twist verkloeken.
Om ‘s Heeren huis, in u gebouwd,
Waar onze God Zijn woning houdt,
Zal ik het goede voor u zoeken.”

Ik zag het nieuw Jeruzalem (trad.)
Willemijn de Munnik
Ik zag het nieuw Jeruzalem,
dat uit de hemel kwam,
de stad waar in weer klinkt de stem,
van God en van het Lam.
De volken komen in dat licht,
met al hun praal en pracht,
de poorten gaan er nooit meer dicht,
want nimmer is het nacht.
Alwie God dient en Hem vereert,
die ziet Zijn zonneschijn;
Zijn naam die alle zonde weert,
zal op hun voorhoofd zijn.
Wie diende heerst nu mee met Hem,
de nacht verliest het pleit;
uw licht, o stad Jeruzalem,
is God, in eeuwigheid.

Psalm 124:1,4 (K.J. Mulder)
Urker Mannenkwartet
1. Laat Israël nu zeggen blij van geest:
Indien de Heer niet bij ons was geweest,
toen vijandschap rondom was opgestaan,
indien de Heer niet bij ons was geweest,
Hij, onze hulp, wij waren lang vergaan.
4. Die onze boeien slaakt, het is de Heer.
Die voor de vrijheid waakt, het is de Heer.
Door zijn verlossing zijn wij vrijgemaakt.
Ons heil is in de naam van God de Heer,
die God, die aard’ en hemel heeft gemaakt.

2. Werk en rust
De haven van rust (G. Koffeman)
Urker Mannenkwartet
‘K Zwierf eenzaam en bang, op een zee van verdriet
Zo ver van de veilige kust
Toen hoord’ ik een stem, zeggend; Kom nu tot Hem
En ik kwam in een haven van rust.
Refrein
O zie hoe vol liefde uw Redder u wacht.
Hij weet van uw scheepje in nood.
Kom hoor naar Zijn stem, zoek uw toevlucht bij Hem.
Want waarlijk Zijn liefde is groot.
Refrein
De Storm is voorbij, en de lucht is geklaard.
De Geest schijnt nu weer in het hart.
Hij sprak met Zijn stem, ja de wind hoort naar Hem.
Refrein
Refrein:
Dan vind ik mijn lust, in die haven van rust.
En vrees voor de stormen niet meer
De Kracht van d’ orkaan, richt geen onheil meer aan.
‘k Ben veilig bij Jezus mijn Heer.

Elk uur, elk ogenblik (K.J. Mulder)
Urker Mannenkwartet en Willemijn de Munnik
Elk uur, elk ogenblik,
steun ik op U,
Uw woord alleen o Heer,
vertroost mij nu.
Mijn hart heeft U van node,
elk uur, elk ogenblik.
O zegen mij, mijn Heiland,
Ik kom tot U.
Leer mij uw wil te doen,
steeds meer en meer;
Wil Uw beloften Heer,
vervullen gaan.
Mijn hart heeft U van node,
elk uur, elk ogenblik.
O zegen mij, mijn Heiland,
Ik kom tot U.
Mijn hart zucht steeds naar U,
o heilig God.
Maak mij Uw eigendom,
o Zoon van God.
Mijn hart heeft U van node,
elk uur, elk ogenblik.
O zegen mij, mijn Heiland,
Ik kom tot U.

God, roept ons broeders tot de daad
(K.J. Mulder) Orgel
Ik ga met God
Gerwin van de Plaats
Solo:
Vanaf vandaag ga ik met God,
Zijn vaderhand, daar leun ik op.
In mijn gebed, pleit ik, o Heer,
Blijf mij nabij, zie op mij neer.
Met koor:
Ik ga met God, ook in de nacht,
Ik heb geen angst, Hij houdt mij vast;
Zijn liefde deelt mijn leven,
Hij zal mij nooit begeven.
Solo:
Hij blijft dicht bij mij,
‘k ben zwak, maar mijn Heer is sterk!
Hij waakt steeds over mij in mijn daag’lijks werk.
Met koor:
Ik ga met God, laat mij niet staan!
Ik praat met God, Hij hoort mij aan,
Solo:
hoort ieder woord als ‘k spreek met Hem
Kent mijn hart en mijn ziel, hoort mijn stem;
Met koor:
‘Heer wees mijn Gids en leid mij voort’
en ik ga nooit meer alleen want ik ga met God!
Nu en altijd!

3. Voedselvoorziening
De heilige stad
Willemijn de Munnik
Terwijl ‘k eens lag te slapen,
kreeg ik een schone droom.
Ik was in ’t oud Jeruzalem,
‘k stond aan de Tempelzoom.
Ik hoorde kind’ren zingen,
een lied vol blijde klank.
En ’t was als paarden engelen,
zich juichend aan hun zang.
En ’t was als paarden engelen,
zich juichend aan hun zang.
Refrein
Doch eensklaps werd het alles,
zo donker om mij heen.
Het kinderkoor verstomde
en de eng’lenschaar verdween.
Ik zag een kruis verrijzen,
toen werd het plots’ling nacht
en klonk van gindse heuveltop,
een stem, het is volbracht.
En klonk van gindse heuveltop,
een stem, het is volbracht.
Refrein
En verder zag ‘k een ander beeld,

een stad die als een bruid versierd,
haar koning wachtend beidt.
‘k Zag straten van het zuiverst goud,
door d’ open paar’len poort,
miljoenen gingen uit en in,
geen wanklank werd gehoord.
Maar onder harp en cymbelspel,
juicht mens en eng’lenstem,
tot eer van God en van het Lam,
in ’t nieuw Jeruzalem.
Tot eer van God en van het Lam,
in ’t nieuw Jeruzalem.
Jeruzalem, Jeruzalem,
nu is voorbij uw strijd.
Hosanna in de hoge,
hosanna in eeuwigheid.
Hosanna in de hoge,
hosanna in eeuwigheid.

Refrein:
Jeruzalem, Jeruzalem,
zing uwe vorst ter eer,
’t hosanna in de hoge,

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw
(K.J. Mulder)
Urker Mannenkwartet
Nu gaan de bloemen nog dood,
nu gaat de zon nog onder
en geen mens kan zonder,
water en zonder brood.
Refrein
Nu ben je soms nog alleen,
Nu moet je soms nog huilen,
en als je weg wilt schuilen
kun je haast nergens heen.
Refrein
Daar is geen dorst of verdriet,
Daar zal God ons omgeven,
daar is gelukkig leven
en het eindigt niet.
Refrein
Zing voor de eeuwige dag; zing voor zijn komst en zeg; Amen.
zing voor de Heer die ons samen daar al van eeuwigheid zag.
Refrein:
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,
de hemel en de aarde.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,
de hemel en de aarde.

Vertrouwen (H. Ludwig)
Urker Mannenkwartet
Heer, ik leg vertrouwend,
mijn hand in Uwe hand,
‘k volg U willig, stille,
naar ’t onbekende land,
zonder klagen, zonder vragen,
houd ‘k mijn oog op U gericht,
‘k voel mij wel geborgen,
waar Gij mijn schreden richt.
Heer, Gij zijt mijn helper,
mijn licht op ’t duist’re pad,
‘k Houd op al mijn wegen,
Uw liefdehand gevat,
‘k wil mij slechts op U verlaten,
als een kind eenvoudig, klein,

Wie maar de goede God laat zorgen
Instrumentaal

4. Werk en rust
Blijf bij mij, Heer (K.J. Mulder)
Urker Mannenkwartet
Blijf bij mij Heer, als ‘t zonlicht niet meer straalt.
Blijf met mij, Heer, als straks de avond daalt.
Als vrienden henengaan in stormgetij,
blijf Gij ter hulp gereed, o blijf met mij.
Wat is hier blijvend, dat het hart verheugt,
ach, nimmer geeft ons d’aarde blijvend vreugd.
Alles snelt henen, glorie gaat voorbij;
maar Gij, die niet verandert, blijf met mij!
Als in de doodsvallei ik eens zal staan,
en ‘k zie de poorten voor mij opengaan
en Gij mij d’ogen sluit, dan juich ik blij,
in leven en in dood waart Gij met mij.

Vertrouwen (P. Stolk)
Willemijn de Munnik
Heer, ik leg vertrouwend,
mijn hand in Uwe hand,
‘k volg U willig, stille,
naar ’t onbekende land,
zonder klagen, zonder vragen,
houd ‘k mijn oog op U gericht,
‘k voel mij wel geborgen,
waar Gij mijn schreden richt.
Heer, Gij zijt mijn helper,
mijn licht op ’t duist’re pad,
‘k Houd op al mijn wegen,
Uw liefdehand gevat,
‘k wil mij slechts op U verlaten,
als een kind eenvoudig, klein,

Heer, wees mijn Gids
Instrumentaal

5. Leven
Psalm 139 (trad.)
Willemijn de Munnik
1. Niets is, o Oppermajesteit,
Bedekt voor Uw alwetendheid.
Gij kent mij; Gij doorgrondt mijn daân;
Gij weet mijn zitten en mijn staan;
Wat ik beraad’, of wil betrachten,
Gij kent van verre mijn gedachten.
2. G’ omringt mijn gaan en liggen, Gij,
O HEER, zijt altoos nevens mij;
Uw onbepaalde wetenschap
Kent mijnen weg van stap tot stap;
Geen woord is nog mijn tong ontgleden,
Of Gij, Gij weet alreeds mijn reden.
14. Doorgrond m’, en ken mijn hart, o HEER;
Is ‘t geen ik denk niet tot Uw eer?
Beproef m’, en zie, of mijn gemoed
Iets kwaads, iets onbehoorlijks voed’;
En doe mij toch met vaste schreden
Den weg ter zaligheid betreden.

Wees mijn Leidsman
Instrumentaal

Ga met God en Hij zal met u zijn
(K.J. Mulder)
Urker Mannenkwartet
Ga met God en Hij zal met u zijn
U nabij op al uw wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met u zijn.
Ga met God en Hij zal met u zijn
bij gevaar, in bange tijden
over u Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met u zijn
Ga met God en Hij zal met u zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met u zijn

Neem mijn leven, laat het Heer’
(K.J. Mulder)
Urker Mannenkwartet
Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Laat mijn dagen en mijn tijd
Lovend U zijn toegewijd.
Neem mijn handen, maak ze sterk,
Bruikbaar voor uw liefdeswerk
Neem mijn voeten maak ze licht
Liefd’lijk voor uw aangezicht.
Neem mijn stem opdat ik zing.
buigend voor mijn Koning.
Neem mijn vrienden, laat ze Heer
Zingend dansen tot uw eer.

SGP.NL

youtube.nl/SGPnieuws

