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Alle psalmen worden ritmisch gezongen. Tijdens de 
avond wordt er een opname gemaakt. We verzoeken jullie 
vriendelijk om, tijdens en 5 seconden na het zingen, zo weinig 
mogelijk ‘bijgeluiden’ te maken. 



PROGRAMMA 

Psalm 105: 1, 2, 3 en 5

Opening

1 minuut stilte voor de oorlogslachtoffers in Oekraïne

‘Geef vrede’ 

Psalm 60: 1 en 2

Psalm 78: 2 en 3 

Psalm 72: 3, 9 en 11

Psalm 100: 1, 2 en 4 

Korte presentatie Denhofe 

Psalm 67: 2 en 3

Pauze

Psalm 68: 16 i.c.m. psalm 69: 14

Gebed des Heeren: 3 en 9

Psalm 22: 13, 14 en 16

Sluiting

Psalm 150: 2 en 1



Intro psalm 105: 1, 2, 3 en 5

Looft, looft, verheugd, den HEER der heren;
Aanbidt Zijn naam, en wilt Hem eren;
Doet Zijne glorierijke daân
Alom den volkeren verstaan,
En spreekt, met aandacht en ontzag,
Van Zijne wond’ren dag aan dag.

Juicht, elk om strijd, met blijde galmen;
Zingt, zingt den Hoogste vreugdepsalmen;
Beroemt u in Zijn heil’gen naam;
Dat die Hem zoeken, nu te zaâm
Hun hart verenen tot Zijn eer,
En zich verblijden in den HEER!

Vraagt naar den HEER en Zijne sterkte,
Naar Hem, die al uw heil bewerkte;
Zoekt dagelijks Zijn aangezicht;
Gedenkt aan ‘t geen Hij heeft verricht,
Aan Zijn doorluchte wonderdaân;
En wilt Zijn straffen gadeslaan.

God zal Zijn waarheid nimmer krenken,
Maar eeuwig Zijn verbond gedenken.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht,
Tot in het duizendste geslacht.
‘t Verbond met Abraham, Zijn vrind,
Bevestigt Hij van kind tot kind.



“Ons team werkt met plezier aan projecten en bedrijven in                
ontwikkelingslanden. Met onze aanpak creëren we positieve impact, 

voor de lokale bevolking en de plaatselijke economie.” 
Bram Quaak, directeur

Meer weten?
www.quadraat.global

Developing
Businesses.
Creating
Value.

Volg ons op
quadraatglobal



Opening door Hendrik-Jan Colijn

1 minuut stilte voor de oorlogsslachtoffers in Oekraïne

Aansluitend zingen en bidden ‘Geef vrede’

Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,
o red ons sterke Heer

Geef vrede, Heer, geef vrede,
bekeer ons felle hart.
Deel ons uw liefde mede,
die onze boosheid tart,
die onze mond leert spreken
en onze handen leidt.
Maak ons een levend teken:
uw vrede wint de strijd!



Vogelaar Hoveniers en Bestratingen 
is gespecialiseerd in het inrichten van 
buitenruimten voor zowel particulieren 
als bedrijven.

Groenprojecten en tuinen
van ontwerp tot aanleg en van 
beplantingsplan tot onderhoud

Bestratingen
ambachtelijk tot machinaal

Houtconstructies
o.a. vlonders, damwanden, 
beschuttingen en beschoeiingen

Meer informatie of een afspraak maken? Bel  
naar 0180 - 39 60 53 of bezoek onze site:

www.vogelaar.nu



N.a.v. de coronapandemie…
Psalm 60: 1 en 2 

O God, hoe hebben wij getreurd,
Door U verstoten en gescheurd!
Gij zijt op ons vergramd geweest;
Keer weer tot ons; wij zijn bevreesd.
Gij hebt, o HEER, het ganse land
Geschud, gespleten door Uw hand;
Het wankelt, het gevoelt Uw slagen;
Ai, red, genees het van zijn plagen.

Gij hebt Uw volk een harde zaak
Doen zien, door Uw gestrenge wraak;
Door twist op twist het land gekrenkt,
En ons met zwijmelwijn gedrenkt.
Maar nu hebt Gij een heilbanier,
Tot roem van Uw geducht bestier,
Hen, die U vrezen, op doen steken;
Zo is Uw waarheid ons gebleken.





Psalm 78: 2 en 3

Verborgenheên, met diep ontzag te melden,
Die ons voorheen de vaderen vertelden,
Die wij hun kroost ook niet verbergen mogen,
Die stellen wij het nageslacht voor ogen;
Des HEEREN lof uit ‘s lands historieblaân,
Zijn sterken arm en grote wonderdaân.

Want God heeft Zijn getuigenis gegeven
Aan Jacobs huis; een wet, om naar te leven,
Die Israël zijn nageslacht moet leren,
Opdat men nooit haar kennis moog’ ontberen;
God vordert, dat de naneef, eeuwen lang,
Van kind tot kind, dit onderwijs ontvang’.



Psalm 72: 3, 9 en 11

Zij zullen U eerbiedig vrezen,
Zolang er zon of maan
Bij ‘t nageslacht ten licht zal wezen,
En op- en ondergaan.
Hij zal gelijk zijn aan den regen,
Die daalt op ‘t late gras;
Aan droppels, die met milden zegen
Besproeien ‘t veldgewas.

De stedelingen zullen bloeien,
Gelijk het malse kruid.
Zijn naam en roem zal eeuwig groeien;
Ook zal, eeuw in, eeuw uit,
Het nageslacht Zijn grootheid zingen,
Zolang het zonlicht schijn’,
Hun zal een schat van zegeningen,
In Hem, ten erfdeel zijn.

Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen;
Men loov’ Hem vroeg en spâ;
De wereld hoor’, en volg’ mijn zangen,
Met Amen, Amen na.



Psalm 100: 1, 2 en 4

Juich, aarde, juicht alom den HEER;
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer;
Komt, nadert voor Zijn aangezicht;
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht.

De HEER is God; erkent, dat Hij
Ons heeft gemaakt (en geenszins wij)
Tot schapen, die Hij voedt en weidt;
Een volk, tot Zijnen dienst bereid.

Want goedertieren is de HEER;
Zijn goedheid eindigt nimmermeer;
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht
Tot in het laatste nageslacht.

Korte presentatie Denhofe



     Een gedrevenEen gedreven
       Commercieel  Secretaresse

         Een creatieveEen creatieve
      Accountmanager Afwisselend

Afwisselend

Pro-actiefPro-actief

Brainstormen
Brainstormen

SchakelenSchakelen

Koffie
Klant
  gericht

Uitdagend

Klein
  team

Gevarieerde 
      projecten

Kom jij ons team versterken? Ook starters van harte welkom! 
Kijk op  www.looren.nl/vacatures

Breng jij extrageluid   
  in onze organisatie?



Stichting Denhofe zet zich in voor kwalitatieve gezondheidszorg 
voor mensen in Ethiopie, die onder de armoedegrens leven en geen 
of beperkte toegang hebben tot (goede) medische zorg. 

Op dit moment runt Berdien Coster samen met haar Ethiopische 
collega Aberash Alemayehu - een polikliniek in het dorpje Denbi 
(Debre Zeit), waar poliklinische en verloskundige zorg geboden 
wordt. 

Deze polikliniek heeft een goede reputatie opgebouwd. Daarom 
komen er steeds meer patiënten en is er behoefte aan uitbreiding 
van moeder- en kindzorg. De plannen voor een uitbreiding van 
de kliniek tot een basisziekenhuis zijn in ontwikkeling, 
waarbij we ook moeders met een meer gecompliceerde 
zwangerschap en bevalling kunnen helpen.
 
Zonder dit basisziekenhuis moeten we meer dan de helft 
van de zwangere vrouwen met complicaties doorverwijzen 
naar het enige ziekenhuis in de dichtstbijzijnde stad, wat al 
overbelast is. Daarom komen te veel moeders en kinderen 
te overlijden.

In 2020 is er een stuk grond toegekend waarop 
het ziekenhuis kan worden gebouwd. Daarmee 
zijn de voorbereidingen gestart om uiteindelijk een 
basisziekenhuis te realiseren. De doelstelling is om het 
ziekenhuis in twee fasen te bouwen.

Daarnaast coördineert Berdien ook een 
kindsponsorprogramma op een lokale school, waar 
christelijk onderwijs wordt gegeven. Ook zijn er korte 

Komt u ook in actie?
STICHTING DENBI HOSPITAL FOUNDATION ETHIOPIA



Komt u ook in actie?

termijn noodhulpprogramma’s zoals 
voedselhulp en hulp aan mensen die in 
directe financiële of materiële nood zijn.

De projecten vallen onder de 
verantwoordelijkheid van de Stichtingen 
Denbi en Denhofe, waarbij de eerste zich 
richt op de huidige kliniek, de school en 
de noodhulpprogramma’s. De verdere 
ontwikkeling van de kliniek naar een 
ziekenhuis is ondergebracht onder de 
Stichting Denhofe. Beide stichtingen 
werken met elkaar samen aan hetzelfde 
doel: het helpen van kwetsbare mensen 
en het mogelijk maken van kwalitatieve 
gezondheidszorg voor Denbi en omgeving 
vanuit de liefde van de Heere Jezus.

Helpt u mee?



Psalm 67: 2 en 3

De volken zullen U belijden,
O God, U loven al te zaâm.
De landen zullen zich verblijden,
En juichen over Uwen naam.
Volken zult Gij rechten,
Hunne zaak beslechten,
In rechtmatigheid;
Volken op deez’ aarde,
Die Uw arm vergaarde,
Die Gij veilig leidt.

De volken zullen, HEER, U loven;
O HEER, U loven altemaal,
Die d’ aarde vruchtbaar maakt van boven,
Dat z’ ons op haar gewas onthaal’.
God is ons genegen;
Onze God geeft zegen.
Hij, die alles geeft,
Hij zal zijn geprezen;
Hem zal alles vrezen,
Wat op aarde leeft.

Pauze



Psalm 68: 16 i.c.m. psalm 69: 14

Gij koninkrijken, zingt Gods lof;
Heft psalmen op naar ‘t hemelhof,
Van ouds Zijn troon en woning;
Waar Hij, bekleed met eer en macht,
Zijn sterke stem verheft met kracht,
En heerst als Sions Koning.
Geeft sterkt’ aan onzen God en HEER;
Hij heeft in Israël Zijn eer
En hoogheid willen tonen.
Erkent dien God; Hij is geducht;
Hij doet Zijn sterkte boven lucht
En boven wolken wonen.

Gij, hemel, aard’ en zee, vermeldt Gods lof;
Laat al wat leeft Zijn trouw en goedheid prijzen;
Want God zal aan Zijn Sion hulp bewijzen,
En Juda’s steên herbouwen uit het stof.
Daar zal Zijn volk weer wonen naar Zijn raad,
God eeuwig hun Zijn volle gunst betonen;
Daar zullen zij, Gods knechten met hun zaad,
Zij, die Zijn naam beminnen, erf’lijk wonen.



Gebed des Heeren: 3 en 9

Uw koninkrijk koom’ toch, o HEER!
Ai, werp den troon des satans neer;
Regeer ons door Uw Geest en Woord;
Uw lof word’ eens alom gehoord,
En d’ aarde met Uw vrees vervuld,
Totdat G’ Uw rijk volmaken zult.

Want Uw is ‘t Koninkrijk, o HEER,
Uw is de kracht, Uw is al d’ eer.
U, die ons helpen wilt en kunt,
Die, in Uw Zoon, verhoring gunt,
Die door Uw Geest ons troost en leidt,
U zij de lof in eeuwigheid.



Wil jij je deze zomer inzetten voor een 
onvergetelijke vakantie voor mensen met een 

beperking? Wil je nieuwe ervaringen opdoen? 
Houd je van organiseren en sta je open voor 

anderen? Dan zoeken we jou!

Ga naar 
vakantiewekenvbgg.nl

of scan de QR-code voor 
meer informatie. 

STAFLEDEN 
GEZOCHT!



Psalm 22: 13, 14 en 16

Ik loof eerlang U in een grote schaar,
En, wat ik U beloofd’ in’t heetst gevaar,
Betaal ik, op het heilig dankaltaar,
Bij die U vrezen,
‘t Zachtmoedig volk zal rijk verzadigd wezen, 
Ten dis geleid.
Wie God zoekt, zal Hem prijzen.                                                     
Zo leev’ Uw hart, door ‘s hemels gunstbewijzen,
In eeuwigheid!

Eerlang gedenkt hieraan het wereldrond;
Haast wendt het zich tot God met hart en mond;
En, waar men ooit de wildste volken vond,
Zal God ontvangen
Aanbidding, eer en dankb’re lofgezangen.
Want Hij regeert,
En zal Zijn almacht tonen;
Hij heerst, zover de blindste heid’nen wonen,
Tot Hem bekeerd.

Zij komen aan, door Godd’lijk licht geleid,
om ‘t nakroost, dat den HEER wordt toebereid,
te melden ‘t heil van Zijn gerechtigheid
en grote daden.

Sluiting door Hendrik-Jan Colijn 



Bram van der Knijff
Capelle a/d IJssel  |  06 - 17620730  |  info@akverhuurvof.nl

Verhuur van 
machinisten

Verhuur van  
gecertificeerde  
grondwerkers 
(A+B gekeurd)

Op- en  
overslagwerk

Volg ons:

Koolmees &
Van Vliet
Bouw BV

Dé partner voor de particuliere bouw
AANBOUW DAKKAPEL VERANDA INTERIEUR RENOVATIE BADKAMER

T 06 - 44 29 82 19

T 06 - 22 30 93 92

E info@koolmeesenvanvlietbouw.nl

Werkplaats
Spadesteek 2-B

4131 MB Vianen

W www.koolmeesenvanvlietbouw.nl

koolmeesenvanvlietbouw

koolmeesenvanvlietbouw

Vraagvrijblijvendeen offerte op maat aan



Psalm 150: 2 en 1

Looft God, met bazuingeklank;
Geeft Hem eer, bewijst Hem dank;
Looft Hem, met de harp en luit;
Looft Hem, met de trom en fluit;
Looft Hem, op uw blijde snaren;
Laat zich ‘t orgel overal
Bij het juichend vreugdgeschal,
Tot des HEEREN glorie, paren.

Looft God, looft Zijn naam alom;
Looft Hem in Zijn heiligdom;
Looft des HEEREN grote macht,
In den hemel Zijner kracht;
Looft Hem, om Zijn mogendheden,
Looft Hem, naar zo menig blijk
Van Zijn heerlijk koninkrijk,
Voor Zijn troon en hier beneden.

Uitleidend orgelspel: Het volkslied van Oekraïne



Kosinus Elektrotechniek
Nijverheidsweg 17
2821 AT Stolwijk
T  0182-748000
E  info@kosinus-elektrotechniek.nl

Cai/Data installaties

Toegangscontrole systemen

Alarm en camera installaties

Stofzuig systeem installaties

Licht en Kracht installaties

Brandmeld en ontruimings systemen

Huis en gebouw automatisering (KNX)

Zonnepanelen

www.kosinus-elektrotechniek.nl

Wilt u ook deze avonden mogelijk maken en 
zo bijdragen aan een goed doel? 

Neem contact op via: 
zingenmethuig@gmail.com

Deze avond is mede mogelijk gemaakt door Benschophoveniers.nl



Wat hebben 
Abhik, Garati, 

Laboni en 
Vrishti uit 

Bangladesh...

...en Jasper uit 
Dordrecht met 

elkaar te 
maken?

Jasper ontwikkelt software voor organisaties die deze meisjes 
helpen aan scholing, werk, gezondheidszorg… 

aan een menswaardig bestaan

Word je warm van
React Native

C# en ASP.NET
SQL en CouchDB of PouchDB

DevOps CI/CD

Dan horen wij graag van je!
Bel Jeroen Bosman via

085-202 1202 of
jeroen@projectconnect.info

en innoveer met impact!


