
12. Samenzang STAAND:    op de wijze van Psalm 84 
 

1 O Vader, Die de Landman zijt,  
Die Zelf Uw wijngaard toebereidt,  
doe in Uw hof de vruchten groeien.  
Maak wilde ranken klein en kort,  
neem weg wat dood is en ver-dord,  
kom om wat vrucht draagt te be-snoeien 
O Vader, kom, be-treed Uw hof, 
op-dat wij bloeien tot Uw lof.  
 

2
  

O Christus, Die de Wijnstok zijt,  
de Plant waaraan de rank gedijt,  
in U, o Heer’, zijn wij ge-borgen. 
De Landman, Die de ranken kent,  
heeft ons de Wijnstok inge-ënt,  
Hij Zelf zal voor de vruchten zorgen.  
Door U, o Christus, door Uw bloed,  
zijn onze vruchten groot en goed. 

3 O Geest, van Wie de vruchten zijn,  
de druiven en de rode wijn,  
doe mij omhoog, naar boven groeien. 
Want deze Wijnstok Die mij draagt,  
het groene hout dat God behaagt,  
dat doet de liefde open-bloeien.  
O Landman, Die de vruchten leest, 
ver-wek de vruchten van de Geest. 

 . 

 

Bent u/ jij lid van de Rabobank? 
In 2018 is er vanuit de winst van Rabobank Walcheren/Noord-Beveland een bedrag 

van maar liefst €165.000 beschikbaar voor de Rabobank Clubkas Campagne. In de 

stemperiode van 4 tot en met 16 april bepalen de leden hoe dit bedrag wordt 

verdeeld. Elk lid krijgt vijf stemmen, waarvan hij of zij er maximaal twee op 

dezelfde vereniging of stichting mag uitbrengen. Nadat alle stemmen 

uitgebracht zijn, wordt het totaalbedrag gedeeld door het totaal aantal uitgebrachte 

stemmen. Dan wordt duidelijk welk bedrag de vereniging of stichting ontvangt.  

Stem ook op het Marnixkoor. 
 

Ook zin om in het Marnixkoor mee te zingen? 
Welkom! Repetitie elke dinsdag van 20:00-22:00 uur in de Marnixkerk. 

 

Zaterdag 26 mei 19:30 in de kerk van de Ger. Gem. Middelburg Zuid: 

CONCERT met het oratorium “Schepping” van Johan Bredewout.  

Marnixkoor met “De Lofstem” uit Arnemuiden plus een samengesteld 

jeugdkoor van Arnemuiden, Middelburg-centrum en De Jonge Zangers.  

Onder leiding van Marien Stouten, met orkestbegeleiding. 
 

Steun ons werk met een gift op IBAN:NL60RABO0389339709 

Ten name van Penningmeester Marnixkoor, Vlissingen 

Alles D.V. 



Hij leeft! Loof de HEERE! 
 

Vlissingen, 2 April - aanvang 09:30 uur 
Koffiebuffet na afloop   

    
Paas meditatie 
 door Ds. G. J. Baan 

 

Marnixkoor 
o.l.v. Carola Harthoorn / piano Johan van Moolenbroek 

 

“De Jonge Zangers” 
o.l.v. Carola Harthoorn / piano Arjen Huissen 

 

Orgelkoralen 
door Ds. G. J. Baan 

 

Koor- en samenzang 
 

 

 
 

Toegang vrij; de collecte is voor zendingswerkers binnen of uitgezonden door onze eigen gemeente  

 

Wilt u/ wil je een gratis bijbel ontvangen? Dat kan! Ga naar www.marnixkerk.nl/bijbel-aanvragen 

WELKOM 
 

WELKOM 
 

http://www.marnixkerk.nl/bijbel-aanvragen


1. Intro:  Marnixkoor en De Jonge Zangers 

• Hoort, daar juicht een toon op aarde Joh. Slinger 
  

2. Gebed, Schriftlezing en meditatie door Ds. G.J. Baan 
  

3. Samenzang met collecte: Ontwaakt 
       

Ontwaakt, o volkeren, ontwaakt.  
Ziet, Hij die u roept genaakt. 
Kom, hoor naar Zijn stem,  
reis mee naar ’t nieuw Jeruzalem. 
Sta op, want Christus gaat u voor. 
Kom, hij wijst het juiste spoor.  
Wandel met Hem mee  
en laat de wereld begaan. 
O volkeren, ontwaakt.  
De grote dag genaakt.  
Bij Hem voorgoed geborgen  
wacht op Zijn grote morgen. 
 

Ontwaakt, de dood zal niet meer zijn.  
Hoort, Ik roep u; gij zijt Mijn. 
Luister naar Mijn stem,  
kom in Mijn nieuw Jeruzalem. 
Dank Heer’, dat ik nog zingen mag  
van Uw goedheid, elke dag. 
Geef, dat door dit lied  
Uw toekomst steeds opnieuw weerklinkt. 
O luister naar Zijn stem,  
vertrouw geheel op Hem. 
Hij roept u tot nieuw leven,  
Hij geeft u eeuwig leven. 

4. De Jonge Zangers:  

• Lied van bemoediging    E. en R.  Zuiderveld 

• Wij zingen van Jezus      Opwekking 

• Als ik mijn ogen sluit    J. Visser 

• Vader, ‘k wil U danken   R. de Jong/ W. Appermout 

• De zon komt op    M. Redmann 

  

5. Samenzang: “Jezus, leven van mijn leven”  
 

Jezus, leven van mijn leven,  
Jezus, dood van mijne dood. 
Gij hebt U voor mij gegeven,  
Zelf U off'rend voor mijn nood. 
Opdat ik niet redd'loos sterve, 
maar Uw heerlijkheid zou erven. 
Voor dit heil aan mij geschied, 
prijz' U eeuwiglijk mijn lied 

Hoe U smaad en spot moest lijden,  
Gij zweeg bij al 't last'ren stil. 
Liet Uw hoofd met doornen kronen,  
'k weet het Heer' om mijnen't wil. 
Om mij die Gods beeld moest derven,  
weer Uw beelt'nis te doen erven. 
Voor dit heil aan mij geschied,  
prijz' U eeuwiglijk mijn lied. 

 

6. Orgelkoralen door Ds. G. J. Baan uit het Orgelbüchlein van J.S. Bach:  

• O Mensch, bewein’ dein’ Sünde gross  BWV 622 lijden 

• Alle Menschen müssen sterben   BWV 643 lijden/sterven 



• Christ lag in Todesbanden    BWV 625 sterven/opstanding 

• Herr Christ, der ein’ge Gottes-Sohn BWV 601 opstanding/heerlijkheid 

 

7. Samenzang: Psalm 118 : 13 en 14 voorspel K. J. Mulder / berijming Ds. C.J. Meeuse 
 

Ge-zegend Hij, Die is ge-komen 
in ’s HEEREN Naam, tot ons behoud. 
Die zegen mocht op u ook stromen 
uit ’s HEEREN huis, door Hem ge-bouwd. 
De HEERE God heeft ons als blinden 
be-schenen met Zijn helder licht. 
Komt, laten wij ons offer binden 
aan ’t altaar, door God opge-richt. 

Gij zijt de God van mijn ver-trouwen 
U zal ik geven lof en eer. 
Mijn God, op U slechts wil ik bouwen 
en U verhogen, meer en meer. 
Looft God, de HEERE zij ge-prezen! 
Zijn goedheid is on-eindig groot, 
want eeuwig is, voor die Hem vrezen, 
Zijn gunst, die redt uit alle nood. 

 

8. Marnixkoor: 

• Psalm 38     Dick van Luttikhuizen 

• Eng’lenhand schoof weg ’t gesteente Pieter Stolk 

• Nun lob mein Seel (Psalm 103)  Heinrich Schütz 

• Hij leeft! (Rejoice, the Lord is Ris’n) J. Lincoln-Hall 

 

9. Samenzang: Christus onze Heer’ verrees 
  

Christus onze Heer verrees, halleluja. 
Heil' ge dag na angst en vrees, halleluja.  
Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja. 
Bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja. 
 

Prijst nu Christus in ons lied, halleluja. 
Die in heerlijkheid gebiedt, halleluja.  
Die aanvaardde kruis en graf, halleluja. 
Dat Hij zondaars 't leven gaf, halleluja. 
 

Maar Zijn lijden en Zijn strijd, halleluja. 
Heeft verzoening ons bereid, halleluja. 
Nu is Hij der heem' len Heer, halleluja. 
Eng' len juub' len Hem ter eer, halleluja. 
 

10. Sluiting door Ds. G.J. Baan 

 

11. De Jonge Zangers:  

• Aan de wijnstok zitten ranken  M. v.d. Veer    aansluitend 


