
Programma ‘Orgel op verzoek’ 

1 mei 2020 19 - 20 uur 

Organisten: Johan van der Steen en Barthold Jongejan 

 

1. Geloofd zij God met diepst ontzag 

2. Een mens te zijn op aarde 

3. You raise me up 

4. Amazing Grace 

5. Door de nacht van strijd en zorgen 

6. Er is een God die hoort 

7. Tel uw zegeningen 

8. Nader mijn God bij U 

9. Ik wandel in het licht met Jezus 

10. Vaste rots van mijn behoud 

11. Geprezen zij de Heer 

12. Wilt heden nu treden voor God den Here 

13. Merck toch hoe sterck 

14. Gelukkig is het land 

15. Don’t cry for me Argentina 

16. Wilhelmus 

 

1. Geloofd zij God met diepst ontzag! 

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, èn wil, èn zal in nood, 

Zelfs bij het naad'ren van den dood, 

Volkomen uitkomst geven. 

 

Hoe groot, hoe vrees'lijk zijt G' alom, 

Uit Uw verheven heiligdom, 

Aanbidd'lijk Opperwezen! 

't Is Isrels God, die krachten geeft, 



Van Wien het volk zijn sterkte heeft. 

Looft God; elk moet Hem vrezen.  

2. Een mens te zijn op aarde 

Een mens te zijn op aarde 

in deze wereldtijd, 

is leven van genade 

buiten de eeuwigheid, 

is leven van de woorden 

die opgeschreven staan 

en net als Jezus worden 

die ’t ons heeft voorgedaan 

 

Een mens te zijn op aarde 

in deze wereldtijd, 

dat is de Geest aanvaarden 

die naar het leven leidt: 

de mensen niet verlaten, 

Gods woord zijn toegedaan, 

dat is op deze aarde  

de duivel wederstaan. 

3. You rais me up 

When I am down, and, oh, my soul, so weary 

When troubles come, and my heart burdened be 

Then, I am still and wait here in the silence 

Until you come and sit awhile with me 

 

You raise me up, so I can stand on mountains 

You raise me up to walk on stormy seas 

I am strong when I am on your shoulders 

You raise me up to more than I can be  
 

4. Amazing Grace 

Amazing Grace, how sweet the sound 

That saved a wretch like me 

I once was lost, but now am found 

Was blind but now I see 

 



Was Grace that taught my heart to fear 

And Grace, my fears relieved 

How precious did that Grace appear 

The hour I first believed 

 

Through many dangers, toils and snares 

We have already come 

Was Grace that brought us safe thus far 

And Grace will lead us home 

 

Amazing Grace, how sweet the sound 

That saved a wretch like me 

I once was lost but now am found 

Was blind but now I see 

5. Door de nacht van strijd en zorgen 

Door de nacht van strijd en zorgen  

schrijdt de stoet van pelgrims voort,  

vol verlangen naar de morgen  

waar de hemel hen verhoort  

 

Met één lied uit duizend monden  

gaan wij zingend door de nacht,  

door één Geest tesaam verbonden,  

naar de kust waar God ons wacht  

 

Die aan kruis en graf ontheven  

zullen zingen lof en prijs  

aan den Heer van dood en leven  

in zijn zalig paradijs  

6. Er is een God die hoort 

Vreugde of blijdschap, droefheid of smart, 

er is een God, er is een God.  

Stort bij hem uit, o mens toch uw hart, 

er is een God die hoort. 

Ga steeds naar hem om hulp en om raad, 

wacht niet te lang, ‘t is spoedig te laat. 

Dat niet door twijfel ’t hart wordt verstoord,  

er is een God die hoort. 



 

Van oost tot west, van zuid tot noord, 

mens, zegt het voort, mens zegt het voort. 

Wordt ‘s Heren liefde alom gehoord, 

mensenkind, zegt het voort. 

Dwaal niet in ’t duister, ga niet alleen, 

maar zoek het heil bij Jezus alleen. 

Dat al uw hoop op hem is gericht,  

Jezus is ’t eeuwig licht. 

 

7. Tel uw zegeningen, tel ze één voor één 

Als op 's levens zee de stormwind om u loeit 

Als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit 

Tel uw zegeningen tel ze één voor één  

En ge zegt verwonderd: Hij liet nooit alleen 

 

Tel uw zegeningen. Tel ze één voor één  

Tel ze alle en vergeet er geen 

Tel ze alle noem ze één voor één 

En ge ziet Gods liefde dan door alles heen 

 

Drukken 's levens zorgen u soms zwaar ter neer 

Schijnt het kruis te zwaar u zeg het aan de Heer 

Tel uw zegeningen, wil op Jezus zien 

Dan zal 't harte zingen en de zorgen vliên 

 

Tel uw zegeningen. Tel ze één voor één  

Tel ze alle en vergeet er geen 

Tel ze alle noem ze één voor één 

En ge ziet Gods liefde dan door alles heen 

 

Zo in alle moeiten, zorgen zonder tal 

Wees toch nooit ontmoedigd, God is overal 

Tel uw zegeningen, Eng'len luist'ren toe 

Troost en hulp schenkt hij u volg dan blij te moe 

 

Tel uw zegeningen. Tel ze één voor één  

Tel ze alle en vergeet er geen 



Tel ze alle noem ze één voor één 

En ge ziet Gods liefde dan door alles heen 

8. Nader mijn God bij U 

Nader mijn God, bij U  

zij steeds mijn beê 

zij 't levenspad soms ruw  

gaat Gij maar mee 

Dan kent mijn ziele rust  

mij van Uw trouw bewust, 

wacht ik aan blijder kust  

Uw sabbatsvree 

 

Wanneer voor mijn gezicht  

de ladder rijst 

die naar u, bron van licht 

mijn ziele wijst 

‘k Zie dan in ’t bangst gevaar 

uw heil’ge eng’lenschaar 

die U alzegenaar 

al dienend prijst 

 

En wenkt Uw eng'lenstoet  

eens opwaarts mij  

in 's hemels zonnegloed  

verjongd en vrij  

'k Juich dan op hoge toon  

bij 't nad'ren van Uw troon 

'k Ben eeuwig nu Uw zoon  

en U nabij 

9. Ik wandel in het licht met Jezus 

Ik wandel in het licht met Jezus  

het donk’re dal ligt achter mij 

en 'k weet mij in Zijn trouw geborgen 

Welk een liefdevolle vriend is Hij 

 

Ik wandel in het licht met Jezus 

en ik luister naar Zijn dierb’re stem 

en niets kan mij van Jezus scheiden  



sinds ik wandel in het licht met Hem 

 

Ik wandel in het licht met Jezus  

geen duist’re wolk bedekt de zon, 

en 'k kan niet anders, ‘k moet Hem prijzen, 

Die de zonde in mij over won. 

 

Ik wandel in het licht met Jezus 

en ik luister naar Zijn dierb’re stem 

en niets kan mij van Jezus scheiden 

sinds ik wandel in het licht met Hem 

 

Ik wandel in het licht met Jezus  

mijn ziel is Hem gans toegewijd 

met Hem verrezen tot nieuw leven 

volg ‘k mijn Heiland tot in eeuwigheid 

 

Ik wandel in het licht met Jezus  

en ik luister naar Zijn dierb’re stem 

en niets kan mij van Jezus scheiden  

sinds ik wandel in het licht met Hem 

 

10. Vaste rots van mijn behoud 

Vaste rots van mijn behoud 

als de zonde mij benauwt, 

laat mij steunen op uw trouw 

laat mij rusten in uw schaûw, 

waar het bloed door U gestort 

mij de bron des levens wordt. 

 

Eenmaal als de stonde slaat, 

dat dit lichaam sterven gaat, 

als mijn ziel uit d’aardse woon, 

opklimt tot des rechters troon, 

rots der eeuwen, in uw schoot, 

berg mijn ziele voor de dood.  
 



11. Geprezen zij de Heer 

Geprezen zij de Heer 

die eeuwig leeft. 

Die vol ontferming ieder troost 

en alle schuld vergeeft. 

Die heel het aards gebeuren 

vast in handen heeft. 

 

Hem zij de glorie, 

want Hij die overwon, 

zal nooit verlaten wat Zijn hand begon. 

Halleluja. Geprezen zij het Lam, 

dat de schuld der wereld op zich nam. 

 

Verdreven is de schaduw 

van de nacht. 

En wie Hem wil aanvaarden 

wordt eens veilig thuis gebracht. 

Voor Hem geldt ook dit wonder: 

alles is volbracht. 

 

Hem zij de glorie, 

want Hij die overwon, 

zal nooit verlaten wat Zijn hand begon. 

Halleluja. Geprezen zij het Lam, 

dat de schuld der wereld op zich nam. 

12. Wilt heden nu treden voor God den Here 

Wilt heden nu treden voor God, den Here, 

hem boven al loven van harte zeer, 

en maken groot zijns lieven namens ere, 

die daar nu onzen vijand slaat terneer. 

 

Ter eren ons Heren wilt al uw dagen, 

dit wonder bijzonder gedenken toch, 

maakt u, o mens, voor God steeds wel te dragen, 

doet ieder recht en wacht u voor bedrog. 

 

Bidt, waket en maket, dat g' in bekoring 

en 't kwade met schade toch niet en valt. 



Uw vroomheid brengt den vijand tot verstoring, 

al waar' zijn rijk nog eens zo sterk bewald. 

13. Merck toch hoe sterck 

Merck toch hoe sterck nu in 't werck sich al steld 

Die t'allen tijd soo ons vrijheit heeft bestreden 

Siet hoe hij slaeft, graeft en draeft met geweld 

Om onse goet en ons bloet en onse steden 

Hoort de Spaensche trommels slaen 

Hoort Maraens trompetten 

Siet hoe komt hij trecken aen 

Bergen te besetten 

Berg op Zoom, hout u vroom 

Stut de Spaensche scharen 

Laet 's Lands boom end' syn stroom 

Trouwlyck toch bewaren 

 

't Moedige, bloedige, woedige zwaerd 

Blonck en het klonck, dat de voncken daaruit vlogen 

Beving en leving, opgeving der aerd 

Wonder gedonder nu onder was, nu boven 

Door al 't mynen en 't geschut 

Dat men daeglycs hoorde 

Menig Spanjaerd in syn hut 

In syn bloet versmoorde 

Berg op Zoom hout zich vroom 

't Stut de Spaensche scharen 

't Heeft 's Lands boom end' syn stroom 

Trouwlyck doen bewaren 

 

Die van Oranjen kwam Spanjen aan boord 

Om uit het veld als een held 't geweld te weren 

Maar alzo dra Spinola 't heeft gehoord 

Trekt hij fluks heen op de been 

Met al zijn heren 

Cordua kruijd spoedig voort 

Zag daar niet te winnen 

Don Velazco liep gestoord: 

't Vlas was niet te spinnen 

Berg op Zoom hout zich vroom 



't Stut de Spaensche scharen 

't Heeft 's Lands boom end' syn stroom 

Trouwlyck doen bewaren 

14. Gelukkig is het land 

Gelukkig is het land  

dat God de Heer beschermt  

Als daar met moord en brand 

de vijand rondom  

en dat men meent: hij zal  

't schier overwinnen al 

dat dan, dat dan, dat dan  

hij zelf komt tot den val  

 

Gedankt moet zijn de Heer  

de God, die eeuwig leeft  

dat Hij ons t'zijner eer 

dees overwinning geeft 

Wat wonder heeft de kracht  

des Heren al gewracht 

O Heer, o Heer, o Heer  

hoe groot is uwe macht 

15. Don’t cry for me Argentina 

It won't be easy 

You'll think it strange 

When I try to explain how I feel 

That I still need your love 

After all that I've done 

You won't believe me 

All you will see is a girl you once knew 

Although she's dressed up to the nines 

At sixes and sevens with you 

I had to let it happen 

I had to change 

Couldn't stay all my life down at heel 

Looking out of the window 

Staying out of the sun 

So I chose freedom 

Running around trying everything new 



But nothing impressed me at all 

I never expected it to 

Don't cry for me Argentina 

The truth is I never left you 

All through my wild days 

My mad existence 

I kept my promise 

Don't keep your distance 

And as for fortune and as for fame 

I never invited them in 

Though it seemed to the world they were all I desired 

They are illusions 

They're not the solutions they promised to be 

The answer was here all the time 

I love you and hope you love me 

Don't cry for me Argentina 

Don't cry for me Argentina 

The truth is I never left you 

All through my wild days 

My mad existence 

I kept my promise 

Don't keep your distance 

Have I said too much? 

There's nothing more I can think of 

To say to you 

But all you have to do is look at me to know 

That every word is true 

 

16. Wilhelmus 

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. 

 

Mijn schild ende betrouwen 



zijt Gij, o God, mijn Heer! 

Op U zo wil ik bouwen, 

verlaat mij nimmermeer! 

Dat ik toch vroom mag blijven, 

uw dienaar te aller stond, 

de tirannie verdrijven 

die mij mijn hart doorwondt.  

 

 

 

 

Bedankt voor het kijken en luisteren en tot een volgende keer. Houd hiervoor de 

website pknfijnaart.nl in de gaten. 

 

Verzoeknummers mogen doorlopend worden ingediend: 

orgelopverzoek@pknfijnaart.nl 

 

mailto:orgelopverzoek@pknfijnaart.nl

