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De collecte is bestemd voor:   

 Stichting FOR A CHANGE 

Kinderkoor ‘’Sjaloom’’
Gemengdkoor ‘’Crescendo’’ 

Mannenkoor ‘’Rehoboth’’ 

Jongerenkoor ‘’Hananja’’ 



Onze missie 

For a Change helpt mee om armoede in Malawi stap voor stap te verslaan. We willen 
dit doen in afhankelijkheid van God en in samenwerking met de CCAP-kerk, de plaatse-
lijke school, de gemeenschap, en andere hulporganisaties. Door deze samenwerking 
kunnen we de nood én de mogelijkheden ontdekken van mensen die in armoede leven. 
We geloven dat ieder mens talenten van God heeft gekregen om die in te zetten tot 
eer van God en tot nut van de ander en zichzelf. 

Deze talenten komen tot ontwikkeling door onderwijs, begeleiding en waar nodig finan-
ciële hulp. We gebruiken deze middelen om te werken aan een duurzame oplossing met 
als resultaat: verantwoordelijke mensen die zichzelf en hun gemeenschap ontwikkelen. 
Zo kunnen we, verbonden met onze sponsors in Nederland, armoede stap voor stap 
verslaan. 

"In een wereld vol onrecht streeft For a Change naar een blijvende verandering. Vanuit 
de Bijbelse opdracht mogen we samen dienen in kwetsbaarheid en strijden voor recht-
vaardigheid." 



1. Opening met meditatie door  oud. L.J. van den Berge 

 Lezen: Psalm 108 

 1 EEN lied, een psalm van David.             

 2 O God, mijn hart is bereid; ik zal zingen en psalmzingen, ook mijn eer. 

 3 Waak op, gij luit en harp, ik zal in den dageraad opwaken.   

 4 Ik zal U loven onder de volken, o HEERE, en ik zal U psalmzingen onder de 

 natiën.          

 5 Want Uw goedertierenheid is groot tot boven de hemelen, en Uw waarheid 

 tot aan de bovenste wolken.       

 6 Verhef U, o God, boven de hemelen, en Uw eer over de ganse aarde. 

 7 Opdat Uw beminden bevrijd worden, geef heil door Uw rechterhand

 en verhoor ons.         

 8 God heeft gesproken in Zijn heiligdom; dies zal ik van vreugde op springen, 

  ik zal Sichem delen, en het dal van Sukkoth zal ik afmeten.   

 9 Gilead is mijne, Manasse is mijne, en Efraïm is de sterkte mijns hoofds; Juda 

 is mijn wetgever.        

 10 Moab is mijn waspot; op Edom zal ik mijn schoen werpen, over Palestina 

 zal ik juichen.         

 11 Wie zal mij voeren in een vaste stad? Wie zal mij leiden tot in Edom? 

 12 Zult Gij het niet zijn, o God, Die ons verstoten hadt, en Die niet uittoogt, o 

 God, met onze heirkrachten?      

 13 Geef Gij ons hulp uit de benauwdheid; want des mensen heil is ijdelheid. 

 14 In God zullen wij kloeke daden doen, en Hij zal onze wederpartijders 

 vertreden. 

 Samenzang Psalm 108:1 

 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.  

 

 



2. Gemengd koor Crescendo 

 a. Psalm 130     M. v.d. Zwan  

 Uit diepten van ellenden roep ik met mond en hart    

 tot U,  Die heil kunt zenden, o HEER’, aan schouw mijn smart!   

 Wil mijn smeekstem horen, HEER’ merk op mijn jammerklacht,  

 verleen mij gunstig’ oren, daar ‘k in mijn druk versmacht!  

 Ik blijf den HEER’ verwachten, mijn ziel wacht ongestoord:   

 ik hoop in al mijn klachten op Uw onfeilbaar woord.    

 Mijn ziel vol angst en zorgen wacht sterker op den HEER’,   

 Dan wachters op den morgen, den morgen; ach, wanneer?   

 Dan wachters op den morgen, den morgen; ach, wanneer?   

 Ach, wanneer? Ach, wanneer?  

 Hoopt op den HEER’, gij vromen, is Israël in nood,    

 Er zal verlossing komen: Zijn goedheid is zeer groot.    

 Hij maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij     

 van ongerechtigheden. Zo doe Hij ook aan mij.  

 b. Psalm 6      D. Sanderman  

 O HEER’, Gij zijt weldadig; straf mij niet ongenadig    

 in Uwe toornegloed. Ai, matig Uw kastijden;     

 sla mij met medelijden, gelijk een vader doet.  

 Vergeef mij al mijn zonden, die Uwe hoogheid schonden;   

 Ik ben verzwakt, o HEER’, genees mij, red mijn leven;    

 Gij ziet mijn beend’ren ; zo slaat Uw hand mij neer.    

           

 Keer eind’lijk, HEER’, toch weder; mijn ziel buigt zich ter neder,   

 ai, red haar van ’t verderf; sla mijn ellende gade,     

 tot roem van Uw genade, en help mij, eer ik sterf.    
  

 De HEER’ wil’ op mijn kermen, zich over mij ontfermen;    

 Hij heeft mijn stem verhoord. De HEER’ zal op mijn smeken,   

 geen hulp mij doen ontbreken; Hij houdt getrouw Zijn woord.  

 

  

  



 

 c. Gebed om bescherming  J.M. Martin / J.B. Dykes  

 Wij bidden tot U Heer’: wil ons helpen telkens weer.    

 Gij bescherm’ ons heel ons leven. Geef ons vrede,    

 geef ons vrede, geef ons vrede. 

 O Vader, die door Uwe macht eens in de chaos orde bracht,  

 en wees d’ onpeilb’ren oceaan zijn diepte en zijn grenzen aan,   

 wij bidden met de scheep’ling mee: voor wie in nood verkeert op zee.   

 O Christus, die door Uwen wil de golven temd’ en maakte stil,   

 Die bij orkanen rustig sliep en onbeangst op ’t water liep,   

 o wil verhoren onze beê: voor wie in nood verkeert op zee.   

 O Geest, die met Uw zegening eens zwevend over ’t water ging,  

 en in de donk’re wereldnacht de wateren tot stilstand bracht,  

  wij smeken U, vol angst en wee, voor wie in nood verkeert op zee.  

 Maak hen, o Vader, Zoon en Geest, in doodsgevaren onbevreesd;  

 bescherm hen in het hach’lijkst uur voor rots en ramp, voor storm en vuur, 

 en breng hen op een veil’ge reê; dan looft U ’t volk van land en zee.  

 Amen  

3. Kinderkoor Sjaloom 

 a. Bron van zaligheden  

 Bron van zaligheden,        

 Doe m’Uw pad betreden,        

 Volgzaam, blij en stil.        

 Trooster aller smarten,        

 Neig mijn dwaalziek harte,        

 Tot Uw vrees en wil.         

 Leer mij U in heel mijn leven,       

 Lof, aanbidding, dank te geven!  

 

  

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 b. Psalm 25 

 Heere, maak mij Uw wegen bekend,      

 En toon mij de weg die goed is voor mij.      

 O Heere, maak mij Uw wegen bekend      

 En toon mij de weg die goed is voor mij.      

 Want U bent God, de enige God,       

 Ja, U bent God, de enige God.       

 Laat mij zien, wat U wilt,        

 Door Uw Woord, door Uw Geest. (2x)      

 U bent Heer.  

 (Samenzang)                   

  Heer ai maak mij Uwe wegen                 

  Door Uw Woord en Geest bekend                   

 Leer mij hoe die zijn gelegen                     

 En waarheen G’Uw treden wendt                   

 Leid’ mij in Uw waarheid, leer                

 IJv’rig mij Uw wet betrachten                

 Want Gij zijt mijn heil, o Heer,        

 ‘k Blijf U al den dag verwachten.  

 

 

 

 

Bron van mijn verblijden,           

Leer mij ook in ’t lijden,             

Wakend, biddend zijn.            

Dat men in mijn wezen,             

Duidelijk steeds moog’ lezen:             

Jezus kracht geeft vreugd’!               

Dan zal in het uur van scheiden,              

Zelfs de dood mijn ziel verblijden.   
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 c. Psalm 136  

 Looft den Heer, want Hij is goed!       

 Looft Hem met een blij gemoed.       

 Want Zijn gunst al om verspreid       

 Zal bestaan in eeuwigheid.  

 Geeft de God des Hemels eer       

 Lof zij aller scheps’len Heer’       

 Want Zijn gunst al om verspreid       

 Zal bestaan in eeuwigheid.  

 d. Blijf bij mij Heer 

 Blijf bij mij, Heer, want d’avond is nabij      

 De dag verduistert, Heere, blijf bij mij.      

 Als and’re hulp, m’ontbreekt geluk m’ontvliedt     

 Der hulpelozen hulp, verlaat mij niet.  

4.  Samenzang Psalm 33:2 

 Roemt nu met nieuwe lofgezangen 

 De nieuwe blijken van Zijn gunst; 

 Het speeltuig moet dien toon vervangen; 

 Heft vrolijk aan, wijdt Hem uw kunst. 

 Alles moet Hem eren; 

 Want het woord des HEEREN, 

 't Richtsnoer Zijner daân,  

 Is volmaakt rechtvaardig, 

 Al onz' achting waardig; 

 Eeuwig zal 't bestaan. 

5. Mannenkoor Rehoboth 

 a. Psalm 130     J. Bredewout  

 1. Uit diepten van ellenden; Roep ik met mond en hart;    

 Tot U, die heil kunt zenden; O, Heer, aanschouw mijn smart;   

 Wil naar mijn smeekstem horen; merk op mijn jammerklacht:   

 Verleen mij gunstig oren, daar ‘k in mijn druk versmacht.  

  

 

 

Looft der Heren Opperheer,             

Buigt u need’rig voor Hem neer.             

Want Zijn gunst al om verspreid                 

Zal bestaan in eeuwigheid.  



 2. Zo Gij in ’t recht wil treden, o, Heer, en gadeslaan.    

 Onz’ ongerechtigheden: Ach, wie zal dan bestaan?    

 Maar neen, daar is vergeving altijd bij U geweest;    

 Dies wordt Gij, Heer, met beving, recht kinderlijk gevreest.  

 3. Ik blijf den Heer verwachten; Mijn ziel wacht ongestoord;   

 Ik hoop, in al mijn klachten op Zijn onfeilbaar woord;    

 Mijn ziel vol angst en zorgen, wacht sterker op den Heer,   

 Dan wachters op den morgen; den morgen: ach, wanneer?  

  

 b. Gedenk aan mij    B.Bout 

 1. Als eenzaam in mijn waken, mij storm en onheil naken,  

 demonen mij omringen, verzoekingen opdringen.   

 Gedenk aan mij, o machtig God, gedenk aan mij o machtig God! 

 2. Als duizenden gevaren, op ’s levens woeste baren   

 mij dreigen te doen zinken, geen ster meer schijnt te blinken:  

 Gedenk aan mij, o machtig God, gedenk aan mij o machtig God! 

 3. Als mij de last der zonden, o Heer het hart verwonden,  

 wil Gij mijn Helper wezen, dan heb ik niets te vrezen.   

 Gedenk aan mij, o machtig God, gedenk aan mij o machtig God! 

  

 c. Eens was ik een vreemd’ling   H. Hoeve  

 1. Eens was ik een vreemd’ling voor God en mijn hart:    

 Ik kende geen schuld en gevoelde geen smart.     

 Ik vroeg niet mijn ziele doorziet gij uw lot?     

 Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God?  

 2. Al sprak daar een stem uit de Heilige Blaân     

 Van ’t Lam, met de zonden der wereld belaân;     

 Ik zocht bij de kruispaal geen veilige wijk.      

 ‘k stond blind en van verr’ in mijzelven zo rijk.  

  

 

 

 



 3. Maar toen mij Gods Geest aan mijzelf had ontdekt.    

 Toen werd in mijn ziele de vreze gewekt.      

 Toen voeld’ ik wat eisen Gods heiligheid mij deed;    

 Daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed.  

 4. Nu ken ik die waarheid, zo diep als gewis.     

 Dat Christus alleen mijn gerechtigheid is.      

 Nu tart ik de dood; nu verwin ik het graf.      

 Nu neemt mij geen satan de zegekroon af!  

 (Samenzang)         

 7. Nu reis ik getroost onder ‘t heiligend kruis,     

 Naar ‘t erfgoed hierboven, naar ‘t Vaderlijk Huis,    

 Mijn Jezus geleidt mij door d’ aardse woestijn,     

 “Gestorven voor mij!” zal mijn zwanenzang zijn!  

6. Jongerenkoor Hananja 

 a. Psalm 119 

 3. Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest! 

 Mocht die mij op mijn paân ten leidsman strekken! 

 'k Hield dan Uw wet, dan leefd' ik onbevreesd; 

 Dan zou geen schaamt' mijn aangezicht bedekken, 

 Wanneer ik steeds opmerkend waar' geweest, 

 Hoe Uw geboôn mij tot Uw liefde wekken. 

 (Samenzang)         

 5. Waarmede zal de jongeling zijn pad, 

 Door ijdelheen omsingeld, rein bewaren? 

 Gewis, als hij het houdt naar 't heilig blad. 

 U zoekt mijn hart, mijn oog blijft op U staren; 

 Laat mij van 't spoor, in Uw geboôn vervat, 

 Niet dwalen, HEER, laat mij niet hulp'loos varen. 

 9. Doe bij Uw knecht weldadigheid, o HEER, 

 Opdat ik leev', Uw woorden moog' bewaren, 

 En dat Uw Geest mij ware wijsheid leer', 

 Mijn oog verlicht', de nevels op doe klaren; 

 Dat mijne ziel de wond'ren zie en eer', 

 Die in Uw wet alom zich openbaren. 

 



 b. Gebed voor mijn kinderen 

 1. Ik leg de namen van mijn kind’ren in Uw handen,   

 graveer Gij ze daarin met onuitwisbaar schrift.    

 Dat niets of niemand ze daar ooit meer uit kan branden,  

 ook niet als satan ze straks als de tarwe zift. 

 2. Houdt Gij mijn kind’ren vast als ik ze los moet laten,   

 en laat altijd Uw kracht boven hun zwakheid staan.   

 Gij weet hoe mateloos de wereld hen zal haten,    

 als zij niet in het schema van de wereld gaan.  

 3. Ik vraag U niet mijn kind’ren elk verdriet te sparen,   

 maar wees Gij wel hun troost als z’ eenzaam zijn en bang.  

 Wil om Uws Naams wil hen in Uw verbond bewaren.   

 En laat ze nooit van U vervreemden, nooit hun leven lang. 

 c. Hemelse Vader 

 1. Hemelse Vader wij brengen U de eer,     

 Buigen ons samen voor Uwen troon terneer.    

 U bent de Koning, U zij de eer de kracht.     

 Kom in Uw glorie Heer, met uwe liefd’ en macht. 

 (Samenzang)         

 2. Vul heel de aarde met macht en majesteit.    

 Verdrijf het duister door Uw aanwezigheid.    

 Uw wil geschiede ja vestig hier Uw troon.     

 Vestig o Vader Uw rijk do-or Uwen Zoon. 

 (Samenzang)         

 4. Nu en voor eeuwig bezingen wij Uw macht. 

 Jezus de Koning die alles heeft volbracht.     

 Jezus zal heersen ook nu in onze tijd.     

 Jezus is koning nu en in der eeuwigheid     

 Jezus is koning nu en in der eeuwigheid. 

 

 

 

 



 d. Vrede 

 1. Heer, zie al dit lijden, zie de pijn, het strijden.    

 Hoor naar onze bede: geef de wereld vrede. 

 2. Heer, de lichten doven. Leer ons toch geloven.    

 Alom wordt gestreden; geef de wereld vrede. 

 3. Heer, in al die zorgen, wachtend op de morgen,   

 deelt Uw Woord ons mede: Christus komst geeft vrede. 

 4. Heer, ons hart is duister, hoor, o Heere, luister,   

 geef op onze bede in ons hart vrede. 

 

7. Sluiting 

 

  

  

8. Ik ga slapen ik ben moe 

 1. Ik ga slapen, ik ben moe, 

 'k sluit mijn beide oogjes toe, 

 Heere houdt ook deze nacht, 

 over mij getrouw de wacht. 

  

 3. Zorg voor arme kind'ren Heer', 

 en herstel de zieken weer. 

 Ja, voor alle mensen saâm, 

 bid ik U in Jezus naam. 

 

 5. Doe mij dankbaar en gezond, 

 opstaan in de morgenstond. 

 Als 'k mijn oogjes open doe, 

 Straalt uw licht mij vriend'lijk toe. 

 

  

 (Samenzang)    

 2.'t Boze dat ik heb gedaan, 

 zie het Heere toch niet aan. 

 Schoon mijn zonden vele zijn, 

 maak om Jezus wil mij rein.  

 (Samenzang)    

 4. Sta mijn ouders trouw ter zij, 

 wees mijn vrienden ook nabij. 

 Geef ons allen nieuwe kracht, 

 door de rust van deze nacht  

 (Samenzang)    

 6. Wilt u luisteren wat ik vraag, 

 geef mij een nieuw hartje graag 

 Dat eerbiedig luisteren wil, 

 en gehoorzaam volgen wil. 

 Amen, Amen 
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