
Zomerconcert 2018 
Interkerkelijk Koor Nieuwpoort-

Langerak
- ‘k Blijf Hem prijzen in mijn lied -

Noortje van Middelkoop; panfluit
André van Vliet; orgel
Algehele leiding; Peter Burger



Lofzang



Koor: Zingt een nieuw lied
naar Psalm 98

Muziek en tekst: Henk van  der Maten



Zingt een nieuw lied voor God, de Heer’,
want Hij heeft wonderen gedaan.

Blaas de trompet en speel op de fluit, 
zingt een nieuw lied voortaan. 2x

Hij heeft gedacht aan Zijn liefde en trouw,
Hij doet wat Hij heeft gezegd.
Zijn volk is veilig in Zijn hand,

Hij brengt Zijn mensen terecht.



Zingt een nieuw lied voor God, de Heer’,
want Hij heeft wonderen gedaan.

Blaas de trompet en speel op de fluit, 
zingt een nieuw lied voortaan. 

Laat heel de wereld en wie er op leeft,
juichen voor God, de Heer’

Ja, heel de schepping doet mee in dit lied 
en brengt Hem alle eer.



Zingt een nieuw lied voor God, de Heer’,
want Hij heeft wonderen gedaan.

Blaas de trompet en speel op de fluit, 
zingt een nieuw lied voortaan. 

Hij is een God Die overwint, 
Hij komt, dat heeft Hij gezegd.
Dan vestigt Hij Zijn koninkrijk,
een rijk van vrede en recht.



Zingt een nieuw lied 
Zingt een nieuw lied voor God, de Heer’,

want Hij heeft wonderen gedaan.
Blaas de trompet en speel op de fluit, 

zingt een nieuw lied voortaan. 2x



Opening



Koor; Jismechoe ha sjamajiem
Jis-me-choe ha sja-ma-jiem, 

we taa-gel ha-a-retz.
Je-ram ha jam, Je-ram ha jam, 

Je-ram ha jam oem loo

Vertaling; Psalm 96
Zingt den HEERE een lied, zingt den HEERE, gij ganse aarde. 

Zingt den HEERE, looft Zijn Naam; boodschapt Zijn heil van dag tot dag.
Dat de hemelen zich verblijden, 

en de aarde zich verheuge; dat de zee bruise met haar volheid.        Trad.                                            



Samenzang
Psalm 108;1 en 2



Mijn hart, o Hemelmajesteit,
Is tot Uw dienst en lof bereid.

'k Zal zingen voor den Opperheer’;
'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer.

Gij, zachte harp, gij schelle luit,
Waakt op; dat niets uw klanken stuit';

'k Zal in den dageraad ontwaken,
En met gezang mijn God genaken.



Ik zal, o HEER', Uw wonderdaân,                    
Uw roem den volken doen verstaan;                                          

Want Uwe goedertierenheid                                     
Is tot de heem'len uitgebreid.                                             

Uw waarheid heeft noch paal noch perk,                                       
Maar streeft tot aan het hoogste zwerk.                

Verhef U boven 's hemels kringen,                                
En leer al d' aard' Uw grootheid zingen.



Koor: ‘k Blijf Hem prijzen in mijn lied. 
Psalm 42 en 43

Muziek: J.Bredewout



Ver bij God vandaan gedreven, 
droom ik van mijn vroeger leven. 

Juichend ging ik naar Zijn hof, 
psalmen zingend tot Zijn lof.

Somber rusteloos in mijn verdriet,
zal ik op mijn Redder wachten,

‘k Blijf Hem prijzen in mijn lied (2x)

Waarom zit ik hier verlaten,
met slechts mensen die mij haten?

Heimwee voel ik als men spot:
“Waar is nu die trouwe God?”



Somber rusteloos in mijn verdriet,
zal ik op mijn Redder wachten,

‘k Blijf Hem prijzen in mijn lied (2x)

Als een hert naar waterstromen,
smacht ik om bij U te komen.

Ik verlang naar U, o Heer’,
waarom ziet U mij niet meer?

Somber rusteloos in mijn verdriet,
zal ik op mijn Redder wachten,
‘k Blijf Hem prijzen in mijn lied,
‘k Blijf Hem prijzen in mijn lied,

in mijn lied Hem prijzen.



Eenmaal zal ik bij U komen,
waarheid worden al mijn dromen.
Slechts een lichtstraal in de nacht,

wijst mij waarop U wacht.

Somber rusteloos in mijn verdriet,
zal ik op mijn Redder wachten,
‘k Blijf Hem prijzen in mijn lied,
‘k Blijf Hem prijzen in mijn lied,

Hem prijzen in mijn lied,
Hem prijzen in mijn lied, in mijn lied!



Samenzang: 
- Als een hert dat verlangt naar water

- Psalm 42; vers 3 en 5



Als een hert dat verlangt naar water.

Als een hert dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.

U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild.
Aan U alleen geef ik mij geheel.

U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.



Psalm 42: vers 3 en 5

Heren
O mijn ziel, wat buigt g' u neder?

Waartoe zijt g' in mij ontrust?
Voed het oud vertrouwen weder;
Zoek in 's Hoogsten lof uw lust;

Dames
Want Gods goedheid zal uw druk

Eens verwiss'len in geluk.
Hoop op God, sla 't oog naar boven;

Want ik zal Zijn Naam nog loven.



Allen
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.



Instrumentaal 
intermezzo



Koor: Psalm 140

bewerking; Pieter Stolk



O HEER’, verlos mij uit de banden,
waarin de boze mij beknelt;

Behoed mij voor des wreedaards handen,
voor dwing’landij en woest geweld. 

Bescherm mij voor de goddelozen,
o HEER’, o Rechter van ‘t heelal!

Verlos mij van  ‘t geweld der bozen,
die niets bedoelen dan mijn val.

O HEER’, mijn rotssteen, mijne sterkte,
Gij hebt mij steeds tot heil verstrekt,
en in den strijd, waar ‘t elk bemerkte,
mijn hoofd als met een schild bedekt.



De vromen zullen U verhogen; 
gezegend door Uw milde hand;

‘d Oprechten zullen voor Uw ogen,
steeds bloeien in gewenste stand



Koor: Psalm 23

Muziek; J.Bredewout



De Heer’ is mijn Herder, mij ontbreekt niets,
Hij doet mij nederliggen in grazige weiden.

Hij voert mij aan rustige wateren, 
Hij verkwikt, Hij verkwikt mijn ziel 
en Hij leidt mij in de rechte sporen

om Zijns Naams wil.

Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis,
ik vrees geen kwaad. (2x)

De Heer’ is mijn Herder, mij ontbreekt niets,
Hij doet mij nederliggen in grazige weiden.

Hij voert mij aan rustige wateren, 
Hij verkwikt, Hij verkwikt mijn ziel 
en Hij leidt mij in de rechte sporen

om Zijns Naams wil.



Uw stok en Uw staf die vertroosten mij,
Uw stok en Uw staf die vertroosten mij.

Voor het oog van mijn vijand noodt Gij mij aan Uw dis.
Gij zalft mijn hoofd met olie; mijn beker vloeit over.

Uw goedheid en trouw volgen mij elke dag.
Tot in eeuwigheid, tot in eeuwigheid zal ik in des Heeren huis 

verblijven. Halleluja.



Rondom de Herder



Samenzang: - De Heer’ is mijn Herder
- Mijn herder is de Heere God



De Heer’ is mijn Herder

De Heer’ is mijn Herder!
'k Heb al wat mij lust;

Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.

Hij voert mij al zachtkens
aan waat'ren der rust.

De Heer’ is mijn Herder!
Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen
van goedheid en zegen,

Hij schraagt me als ik wankel,
Hij draagt m’ als ik viel.



Mijn Herder is de Heere God

Mijn herder is de Heere God.
In Hem is al mijn lust.

In groene weiden voert Hij mij, 
aan wateren der rust.

Genade en goedheid volgen mij, 
mijn ganse levensdag.

Totdat ik eens in ’s Heeren huis, 
voor eeuwig wonen mag.



Instrumentaal intermezzo



Rondom Jeruzalem en tempel



Koor; Psalm  122

Muziek; Marco den Toom



Ik ben verblijd, wanneer men mij Godvruchtig opwekt:
“Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan;

Kom, ga, en doe als wij!” 2x

Jeruzalem dat ik bemin, wij treden Uwe poorten in.
Daar staan onze voeten. Jeruzalem is wèl gebouwd.

Ik ben verblijd, wanneer men mij Godvruchtig opwekt:
“Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan;

Kom, ga, en doe als wij!”



Dat vreed’, en aangename rust, 
en milde zegen u verblij’.

Dat welvaart in uw vesting zij,
in uw paleizen vreugd’ en lust. 2x

Om vriend en broed’ren spreek ik nu:
“De vrede zij en blijv’ in u. 

Om ‘s Heeren huis, in u gebouwd,
zal ik het goede voor u zoeken.

Ik ben verblijd, wanneer men mij Godvruchtig opwekt:
“Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan;

Kom, ga, en doe als wij!”



Jeruzalem dat ik bemin, wij treden Uwe poorten in.
Daar staan onze voeten. Jeruzalem is wèl gebouwd.

Ik ben verblijd, wanneer men mij Godvruchtig opwekt:
“Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan;
Kom, ga, en doe als wij! Kom, ga, en doe als wij!”





Welzalig die uit Uw kracht leeft,
die naar Uw tempel zich begeeft,

Zijn hart wijst hem de rechte wegen.
Zij trekken op van overal

en, gaat het door het dorre dal,
dan valt op hen een milde regen.

Ja, in het hart van de woestijn
ontspringt een heldere fontein.

Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort.
Hun lied weerklinkt van oord tot oord,

tot zij Jeruzalem betreden,
waar alle pelgrims binnengaan

om voor Gods aangezicht te staan.
Aanvaard, o Heer’, ook mijn gebeden.

Verhoor mij, God van Israël,
Die alles leidt naar Uw bestel.



Koor; Hij is Koning en Heer’
Psalm 84



Heer en God, groot in macht, wat is Uw woning mooi 
Ik verlang om bij U te komen,

mijn hart en ziel roept uit naar U,                                                      
naar U mijn God, Die leeft.

De mus en de zwaluw, zie ze nestelen, 
wat wordt hun woning mooi.

Ook deze vogels mogen komen bij U, o Heer’,
bij U, o Heer’, mijn Koning en mijn God.

U bent mijn Koning en Heer’ 2x

Zalig zijn de mensen die wandelen op Uw wegen.
Die in de nacht van hun leven op U vertrouwen, op U alleen,

U geeft krachten keer op keer, zij zien U als hun Heer’,
U beschermt hen telkens weer:



U bent hun Koning en Heer’, 4x

Heer’ en God, groot in macht, luister toch naar mijn gebed.
God van Jakob, bescherm ons, zie uit de hoge op ons neer.
Eén dag in Uw huis is mij meer dan duizend op een plaats, 

waar men U niet kent,
waar men spot met Uw Naam en Uw Liefde niet verstaat, 

geef vergeving Heer’, aan allen Heer’, die leven naar Uw wil.

U bent voor hen een Zon en Schild. 2x

Een ieder, die God vertrouwt vindt in Hem een Koning en 
Heer’.

Hij is Koning en Heer’.



Instrumentaal intermezzo



Koor; Psalm 141 Ik roep tot U

Peter Burger



Ik roep tot U, Ik roep tot U in angst gevloden.
Ik roep tot U, Ik roep tot U in al mijn noden.

Haast U, red. Haast U, red.
Hoor naar de stem, hoor naar de stem,

Hoor naar de stem van mijn gebed.
Daar ik U aanroep in mijn noden.

Haast U, hoor mijn gebed.

Mijn beê met opgeheven handen,
klimm’ voor Uw heilig aangezicht,
als reukwerk voor U toegericht,

als offers die des avonds branden.



Zet, HEER’, een wacht. Zet, HEER’, een wacht 
voor mijne lippen.

Zet, HEER’, een wacht. Zet, HEER’, een wacht 
voor mijne lippen.

Hoed mijn mond. Hoed mijn mond.
Opdat ik mij, opdat ik mij, opdat ik mij tot genen stond’

iets onbedachtzaams laat ontglippen.
Hoed mij. Zet Heer’ een wacht.
Hoed mij. Zet Heer’ een wacht

Doch op U zien mijn schreiend ogen,
op U betrouw, op U betrouw ik in ‘t verdriet.

Verlaat, ontbloot mijn ziel toch niet.
O HEER’, o eeuwig Alvermogen.

Amen!



Lofzang



Samenzang Psalm 150; vers 1 en 2



Looft God, looft Hem overal.
Looft de Koning van ‘t heelal,
om Zijn wonderbare macht,

om de heerlijkheid en kracht,
van Zijn Naam en eeuwig wezen.
Looft de daden, groot en goed,

die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.

Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijkt Hem!

Citer, cimbel, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn,
van Gods ongemeten wezen,

opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft

tot Gods eer. Hij zij geprezen.



Koor: Al wat adem heeft
naar Psalm 150

Bewerking(naar Pieter Stolk): Jan Quintus Zwart



Al wat adem heeft, geeft lof de Heer’ der Heeren!
Al wat adem heeft geeft lof Zijn grote Naam!

Zingt een lofgezang; belijdt Zijn mogendheden,
meldt met lofgezang de blijken van Zijn gunst!

Looft Zijn schepping: het Heiligdom waar Hij wil wonen!
Looft Zijn schepping; de daden van Zijn macht!

Zingt een lofgezang; belijdt Zijn mogendheden,
meldt met lofgezang de blijken van Zijn gunst!

. Looft Hem met harpen, luiten en trommels, 
looft Hem met blij bazuingeschal.

Looft met cimbalen, fluiten en orgels,
looft Hem met snarenspel



Looft Hem met harpen, luiten en trommels, 
looft Hem met blij bazuingeschal.

(Looft met de luiten en trommels, looft met bazuingeschal).

Looft met cimbalen, fluiten en orgels, 
looft Hem met snarenspel.

(Looft met de fluiten en orgels, looft Hem met snarenspel).

Zingt een lofgezang; belijdt Zijn mogendheden,
meldt met lofgezang de blijken van Zijn gunst!

Al wat adem heeft, geeft lof de Heer’ der Heeren!
Al wat adem heeft geeft lof Zijn grote Naam!



Sluiting



Zegenbede voor onderweg



Samenzang Psalm 121: vers 1, 2 en 4



'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen,
Vanwaar ik dag en nacht

Des Hoogsten bijstand wacht.
Mijn hulp is van den HEER alleen,

Die hemel, zee en aarde
Eerst schiep, en sinds bewaarde.

Hij is, al treft u 't felst verdriet,
Uw wachter, die uw voet
Voor wankelen behoedt;

Hij, Isrels Wachter, sluimert niet;
Geen kwaad zal u genaken;

De HEER zal u bewaken.



De HEER zal u steeds gadeslaan,
Opdat Hij in gevaar,

Uw ziel voor ramp bewaar';
De HEER, 't zij g' in of uit moogt gaan,

En waar g' u heen moogt spoeden,
Zal eeuwig u behoeden.



Dit concert werd mede mogelijk gemaakt door:

Aanen Elektro Groot-Ammers
Betonmortelcentrale De Lek Groot-Ammers    www.delekbeton.nl
Bike Totaal / G. Ijzerman Brandwijk
Goud Optiek Groot-Ammers
Juwelier Mulder Groot-Ammers
Kantoorboekhandel Groot-Ammers
Littel Technische Installaties B.V. Lopik
Tastemakers Groot-Ammers www.tastemakers.nl



Concertagenda:

15-12-18 zaterdag  Kerstconcert Leerdam, Grote Kerk     
18-12-18 dinsdag       Volkskerstzang, Groot-Ammers, 

Hervormde Kerk

U bent van harte welkom om met ons mee te zingen op onze 
repetitieavond, iedere maandag om 20.00 uur in de 

Koningskerk te Langerak.
Zie voor verdere informatie: www.ikknieuwpoort-langerak.nl 


