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‘Muziek & Politiek’

Geachte bezoeker,
Van harte welkom op deze muzikale avond in het kader van de
Gemeenteraadsverkiezingen 2022. Deze avond met als thema ‘Muziek
& Politiek’ wordt georganiseerd door de campagnecommissie van de
SGP-ChristenUniefractie in de gemeente Borsele.
Een aantal praktische mededelingen:
❖ De samenzang van de psalmen zal niet-ritmisch zijn. Een aantal
psalmverzen kunnen worden gezongen met bovenstem. Bij de
aankondiging van de psalm in het programma staat aangegeven
om welke verzen het gaat. Gelieve enkel bij de aangegeven verzen
bovenstem te zingen;
❖ Om de koster van deze kerk zoveel mogelijk te ontlasten, willen wij
de kerk graag netjes en opgeruimd achterlaten. Wij verzoeken u
dan ook om aan het einde van de avond uw programmaboekje mee
te nemen naar huis.
We wensen u een goede en gezegende avond toe.

Frank Zuidijk Arjen de Kraker
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‘Muziek & Politiek’

Programma
1. Inleidend orgelspel
2. Opening en meditatie – ds. S. Maljaars
3. Samenzang
PSALM 85 VERS 1 & 4
Vers 1
Gij hebt Uw land, o HEER, die gunst betoond,
Dat Jacobs zaad opnieuw in vrijheid woont;
De schuld Uws volks hebt G' uit Uw boek gedaan;
Ook ziet Gij geen van hunne zonden aan;
Gij vindt in gunst, en niet in wraak, Uw lust;
De hitte van Uw gramschap is geblust.
O heilrijk God, weer verder ons verdriet,
Keer af Uw wraak, en doe Uw toorn te niet.
Vers 4
Dan wordt genâ van waarheid blij ontmoet;
De vrede met een kus van 't recht gegroet;
Dan spruit de trouw uit d' aarde blij omhoog;
Gerechtigheid ziet neer van 's hemels boog;
Dan zal de HEER ons 't goede weer doen zien;
Dan zal ons 't land zijn volle garven biên;
Gerechtigheid gaat voor Zijn aangezicht,
Hij zet z' alom, waar Hij Zijn treden richt.
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4. Samenzang
PSALM 121 VERS 1 & 4
Vers 1
'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.
Vers 4
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.

5. Samenzang
PSALM 111 VERS 1 & 5
Vers 1
Looft, Hallelujah, looft den HEER!
Mijn ganse hart verheft Zijn eer;
Ik zal Zijn naam en grootheid prijzen;
'k Zal, met d' oprechten onderling
Vereend, in hun vergadering
En raad, Hem plechtig eer bewijzen.
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Vers 5
't Is trouw, al wat Hij ooit beval;
Het staat op recht en waarheid pal,
Als op onwrikb're steunpilaren;
Hij is het, die verlossing zond
Aan al Zijn volk; Hij zal 't verbond
Met hen in eeuwigheid bewaren.
6. Toelichting raadswerk – Bauke de Jong & Henk van
Hartingsveldt (SGP-fractieleden)
7. Muzikaal intermezzo
BLIJF BIJ MIJ HEER & WAT DE TOEKOMST BRENGEN MOGE
8. Samenzang
PSALM 42 VERS 1, 3 & 5 (vers 1 en 5 met bovenstem)
Vers 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?
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Vers 3
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;
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.
Vers 5
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.

9. Samenzang
WIE MAAR DE GOEDE GOD LAAT ZORGEN VERS 1 & 3
Vers 1
Wie maar de goede God laat zorgen
en op hem hoopt in ’t bangst gevaar,
is bij hem veilig en geborgen,
die redt hij godd’lijk, wonderbaar.
Wie op de hoge God vertrouwt,
heeft zeker op geen zand gebouwd.

Gemeenteraadsverkiezingen DV 16 maart 2022

‘Muziek & Politiek’

Vers 3
Treed vrolijk voort op ’s Heren wegen
neem Zijn gebod getrouw in acht;
’t wordt eind’lijk alles u ten zegen,
wanneer gij biddend daarop wacht.
Wie steeds gelovig op Hem ziet,
weet zeker, Hij verlaat ons niet.
10. Sluiting
11. Afsluitende samenzang
HET WILHELMUS COUPLET 1 & 6
Couplet 1
Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij, onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

Couplet 6
Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

12. Uitleidend orgelspel

De organisatie dankt u hartelijk voor uw aanwezigheid!
Laat uw stem op DV 16 maart niet verloren gaan.
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