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Geachte muziekliefhebber, 

 

Van harte welkom op deze bijzondere avond met als thema 'Nederlandse 

Psalmen rond de Gouden Eeuw'! 

 

De Stichting Reformatie Instituut Dordrecht (RID) heeft als doel het onder de 

aandacht brengen van en bekendheid geven aan het gereformeerd 

protestantisme, zoals dat van betekenis geweest is voor de Nederlandse 

cultuur, en de centrale rol die Dordrecht hierin heeft vervuld. De stichting 

tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van 

debatten, symposia, congressen en concerten. Het Calvijnjaar is de directe 

aanleiding om een concert te organiseren waarin de Psalmen centraal staan.  

 

Dit concert is tot stand gekomen in samenwerking met Stichting Ars Musica. 

De basisgedachte is het Geneefs Psalter. Dit Psalmenboek is gecomponeerd in 

opdracht van Calvijn. Vanuit dit Psalter is een lijn getrokken naar eeuwen 

Psalmengeschiedenis. Vanavond zullen psalmbewerkingen uit diverse 

perioden van de muziekgeschiedenis aan bod komen. Van u als bezoeker 

wordt ook een actieve bijdrage verwacht bij het programmapunt waar een 

vierstemmig repertoirestuk zal worden ingestudeerd.  

 

Mededelingen van huishoudelijke aard: 

• In de pauze is er koffie, thee of frisdrank te verkrijgen. De pauze 

duurt 20 minuten. 

• Wilt u het geluid van uw mobiele telefoon uitzetten? 

• In de pauze en na afloop zijn er boeken en cd's te koop bij de 

verkooptafel van De Vos Boeken uit Sliedrecht. 

 

Deze avond wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Dordrecht en 

de bedrijven die in het programmaboekje vermeld staan. 

Wij wensen u veel luistergenoegen toe! 

 

Besturen RID en Ars Musica 
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Stichting Ars Musica 

Ars Musica is opgericht en wordt 

gedragen door een aantal jonge 

professionele musici en liefhebbers 

van klassieke en kerkmuziek. Het 

bestaansrecht en doel van deze 

christelijke stichting is het openleggen 

en aanbieden van muzikale schatten 

aan musici en publiek. 

 

In onze werk- en leefomgeving ontdekken wij: 

• de kracht en schoonheid van kwalitatief verantwoorde muziek; 

• het belang van goede liturgische muziek in de zondagse eredienst; 

• dat veel christenmusici zich met gedrevenheid daarvoor inzetten. 

 

Maar ook: 

• dat onze jeugd hier actiever mee bezig kan zijn; 

• dat christelijke zangstudenten of afgestudeerde musici vanwege het 

eerbiedigen van de zondagsrust moeilijk een baan kunnen vinden. 

 

Dit motiveert Ars Musica om zich in te zetten voor bovengenoemd doel. 

 

Wat voegt Ars Musica toe en maakt haar uniek binnen muziekminnend 

Nederland? 

• Ars Musica als koepel: Ars Musica vormt een brede koepel 

waaronder amateurs en professionals de muziek beoefenen, zij 

vertegenwoordigen alle leeftijdklassen. Het doel wordt nagestreefd 

door intensief met muziek bezig te zijn, concerten te geven en cd’s en 

een contactorgaan uit te geven; en we houden ons graag aanbevolen 

voor innovatieve ideeën! 

• Muzikale vorming: Door middel van stemvorming en theoretische 

opleiding leiden we de kinderen op tot goede zangers en toekomstige 

leden van de andere koren. We streven een uitdagend niveau na. 

• Professionele ambities: De ambities die we hier hebben uitgesproken, 

worden niet op een zaterdagmiddag gerealiseerd. Er is een artistiek 

bestuur geformeerd, dat de artistieke, muzikaal inhoudelijke, koers 

van Ars Musica bepaalt. Deze koers wordt door het hoofdbestuur 
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Word Vriend van Ars Musica! 

Stichting Ars Musica kan een concert alleen bekostigen als ze steun krijgt. 

Steun in de vorm van subsidies en sponsoring, maar ook de steun van de 

kring van Vrienden van de stichting. Deze steunen ons door hun 

aanwezigheid als wij een concert geven, maar ook door een jaarlijkse 

financiële bijdrage. 

 

Een concert kost veel geld, onder andere de huur van de kerk, het inhuren 

van instrumentalisten/solisten en de aanschaf of huur van bladmuziek. 

Daarvoor zijn de inkomsten uit de entreegelden bij lange na niet 

kostendekkend, daarom doen wij een beroep op u. Draagt u ons een warm 

hart toe? Houdt u van klassieke (koor)muziek? Wilt u ons steunen? Meld u 

dan aan als Vriend, zodat wij u en onszelf en heel Nederland kunnen laten 

genieten van onze muziek. 

 

O Ik word Vriend van Stichting Ars Musica voor minimaal € 25 per jaar. 

Hiervoor krijg ik een abonnement op de digitale nieuwsbrief en 

concertkaartjes (maximaal 2) tegen een gereduceerd tarief. 

 

O Ik word Vriend van Stichting Ars Musica voor minimaal € 50 per jaar. 

Hiervoor krijg ik 2 concertkaartjes gratis per jaar (zelf te beslissen voor welke 

concerten), gereserveerde plaatsen, 25% korting op de rest van de concerten. 

 

O Ik word Vriend van Stichting Ars Musica voor minimaal € 100 per jaar. 

Hiervoor krijg ik 4 concertkaartjes gratis per jaar (zelf te beslissen voor welke 

concerten), en een VIP-arrangement tijdens concerten (o.a. ontvangst met 

koffie en gereserveerde plaatsen), 50% korting op de rest van de concerten en 

50% korting op alle cd’s die uitkomen (maximaal 2 per Vriend). 

 

Naam: 
 

Adres: 
 

Postcode en plaats: 
 

Telefoon: 
 

E-mailadres:  
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beoordeeld op haar haalbaarheid. Aangestuurd door het 

hoofdbestuur verzorgen projectteams de uitvoerende taken van de 

koren. Een Raad van Toezicht toetst de planning en gang van zaken 

aan het beleid van de stichting. Daarnaast wil het Comité van 

Aanbeveling ons van harte bij u aanbevelen. 

 

Voor meer informatie: www.stichtingarsmusica.nl 

 

Jeugdkoor  

Het Jeugdkoor is in september 2008 van start gegaan. Wekelijks wordt met en 

door de zangers van 8 tot en met 15 jaar enthousiast gerepeteerd. Hierbij 

wordt gewerkt aan interne scholing, stemvorming en muziektheorie om 

plezier in en kwaliteit van zingen samen te laten gaan. 

De muziek die gezongen wordt, is vaak 19e- en 20e-eeuwse muziek, die 

speciaal voor kinder- of jeugdkoor geschreven is. Een uitzondering is 

natuurlijk dit concert, waarbij muziek uit de hele muziekgeschiedenis wordt 

gezongen!  

Marjon van der Linden leidt de repetities en theorielessen en wordt hierin 

bijgestaan door Esther Brouwer (tweede dirigent). Stemvorming wordt 

gegeven door de zangpedagoog Ingrid Nugteren. 

Ook zin om meer te doen met je stem? Meld je via de website aan voor een 

auditie! De repetities beginnen weer in september en zijn dan op 

maandagavond. 

 

Vanavond wordt het 

jeugdkoor begeleid op 

het orgel door Gerben 

Budding. De soli 

worden gezongen door 

Hannah van de Graaf, 

Annemijn Potappel, 

Jelmer Stout en 

Annemarie den Uijl. 
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Marjon van der Linden 

Marjon van der Linden volgde in 2003 voor het 

eerst de Kurt Thomas zomercursus en is sindsdien 

actief als koordirigent. De afgelopen jaren heeft zij 

nog diverse malen deelgenomen aan de cursus, 

waar ze directielessen ontving van onder meer 

Daan Admiraal, Micha Hamel, Hans Leenders en 

Jos van Velthoven.  

In 2005 heeft Marjon in Utrecht de Meerjarige 

Dirigentenopleiding cum laude afgesloten. Haar 

docenten waren Hans Noyens en Desirée Verlaan.  

Na een korte tijd te hebben gestudeerd bij Joop Schets in Gorinchem, studeert 

Marjon sinds 2007 hoofdvak koordirectie aan het conservatorium van Utrecht 

bij Rob Vermeulen. 

 

Als dirigent is Marjon werkzaam bij Jeugdkoor Ars Musica (Ridderkerk), het 

jeugdkoor Jedidja (Vlaardingen) en de gemengde koren Met Hart en Stem 

(Ridderkerk) en Euphonia (Vlaardingen). Tevens is ze actief als repetitor bij 

Het Andere Koor (Wageningen), kamerkoor Canticum Amicorum 

(Hardinxveld-Giessendam) en bij Concertkoor Ars Musica (Ridderkerk). 

Naast haar studie en werkzaamheden als dirigent heeft Marjon een 

lespraktijk in koordirectie, fluit en zang. 

Marjon ontving zelf van kinds af aan fluitlessen van Annemarie Rijkée en 

Medi Saleh aan de Ridderkerkse muziekschool. In 2002 werden deze lessen 

door middel van het D-examen dwarsfluit cum laude afgesloten. 

Zanglessen ontving zij van Leonore Engelbrecht en Ingrid Smit 

Duijzentkunst. Af en toe treedt ze op als sopraansolist. In het verleden heeft 

zij zangsoli verzorgd op cd’s van meisjeskoor Asaréla en projectkoor Sine 

Nomine. 

 

Gerben Budding 

Gerben Budding werd in 1987 geboren te Rhenen. Op zesjarige leeftijd 

ontving hij zijn eerste orgellessen. Vanaf 2000 studeert hij hoofdvak orgel (1e 

fase) bij Reitze Smits aan het Utrechts Conservatorium. Eerst aan de Jong 

Talent afdeling en vanaf 2004 aan de Basisopleiding. Sinds september 2005 

studeert Gerben fulltime aan het Utrechts Conservatorium. Deze maand doet 

 
                                 Psalmenconcert 6 juni 2009 

27 

31 oktober 2009 Reformatieherdenking 

Graag attenderen we u op de concertavond ter gelegenheid van de Nationale 

Reformatieherdenking op 31 oktober in de Grote Kerk in Dordrecht. Dit 

concert wordt georganiseerd door de Stichting Instituut voor 

Reformatieonderzoek, Uitgeverij Den Hertog, Stichting Reformatie Instituut 

Dordrecht en Ars Musica. 

Het concertkoor van Ars Musica zal cantate BWV 80 ‘Ein feste Burg ist unser  

Gott’ van J.S. Bach uitvoeren en enkele psalmbewerkingen van o.a. 

Sweelinck.
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Jeugdkoor 

Kanon ‘All praise to Thee’ – Thomas Tallis (1505-1585) 

Thomas Tallis was een Engels organist en componist, die vooral kerkmuziek 

componeerde. Deze kanon bevat teksten van Psalm 17, Psalm 91 en Psalm 4. 

De afsluiting is weer een doxologie. 

 

All praise to Thee, my God, this night Alle lof zij tot U, mijn God, deze nacht, 
For all the blessings of the light! Voor alle zegeningen van het licht! 
Keep me, O keep me, King of kings  Bewaar me, Koning der Koningen 
Beneath Thy own almighty wings Onder Uw almachtige vleugelen 
(naar ps. 17:6/ps. 91) 
 
Lord, may I be at rest in You Heere, mag ik in U rusten 
And sweetly sing the hole night through. En in vrede de hele nacht slapen.  
Refresh my strength, for Your own sake Verfris mijn krachten, om Uw wil, 
So I may serve You when I wake. Zodat ik U kan dienen als ik ontwaakt ben 
(naar ps. 4:8) 
 
Praise God, from Whom all blessings flow Prijs God, uit wie alle zegeningen zijn; 
Praise Him, all creatures here below Prijs Hem, alle schepselen hier op aarde. 
Praise Him above, you heavenly host Prijs Hem boven, gij engelen. 
Praise Father, Son, and Holy Ghost Prijs de Vader, Zoon en Heilige Geest. 
(doxologie) 
 

 

 

E I N D E 

 
                                 Psalmenconcert 6 juni 2009 

7

hij eindexamen met een orgelconcert in de 

Domkerk te Utrecht. Gerben studeerde hoofdvak 

koordirectie (1e fase) bij dirigent Rob Vermeulen. 

In april 2009 slaagde hij cum laude voor zijn 

Bachelor examen koordirectie, waarmee hij 

toegelaten werd tot de Master koordirectie. Hij 

studeerde tevens Kerkmuziek aan het Nederlands 

Instituut voor Kerkmuziek bij Mark Lippe (o.a. 

hymnologie, cantoraat), Arnoud Heerings (o.a. 

gregoriaans) en Reitze Smits (improvisatie). Hij 

volgde masterclasses improvisatie bij de beroemde franse organist Thierry 

Escaich en Prof. Rudolf Lutz. Gerben studeerde bijvak piano bij pianist Léon 

Bak. Als organist is hij verbonden aan kerken in Achterberg, Overberg en 

Veenendaal. Ook is hij een van de vaste organisten tijdens de Vesperdiensten 

op zondagavond in de Domkerk te Utrecht. In augustus 2008 ging hij als 

organist op reis met de Utrechtse Domcantorij o.l.v. Remco de Graas. 

Gedurende een week verzorgden zij de kerkmuzikale praktijk in de 

Canterburry Cathedral. Orgelconcerten werden gegeven in o.a. de Nieuwe 

Kerk te Amsterdam, de Eusebiuskerk te Arnhem en de Grote Kerk te 

Dordrecht. Ook trad hij als organist op in Duitsland, Frankrijk en Engeland. 

Inmiddels werd veel ervaring opgedaan met de historische orgels in 

Groningen en Ost-Friesland. Zo gaf hij o.a. een concert op het 

wereldberoemde Arp Schnitger orgel in de St.Ludgerikirche te Norden. In 

2009 bereikte hij de finale van het nationaal improvisatie concours in het 

Orgelpark te Amsterdam. Zijn repertoire omvat alle stijlperioden. Meerdere 

malen verzorgde hij de première van nieuwe orgelwerken in de Nicolaïkerk 

te Utrecht (o.a. werk voor orgel, elektronica en beiaard) en dirigeerde hij een 

in 2007 geschreven koorwerk (met improvisatie elementen) in de Jacobikerk 

te Utrecht. Gerben is zeer actief als continuo-speler en begeleider op zowel 

orgel als klavecimbel. Daarnaast geeft hij muziekles aan beginners en 

gevorderden. Gerben is dirigent van Kamerkoor “Ensuite” te Valburg en 

Christelijk Gemengd Koor "De Lofstem" te Achterberg. Daarnaast valt hij 

regelmatig in bij andere (kamer)koren. Gerben volgde zanglessen bij Hanny 

van Lankeren (EVTS methode) en Lieve Geuens. In 2007 en in 2008 nam hij 

deel aan de Kurt Thomas Cursus voor dirigenten, als cursist in de hoogste 

groep voor koor en orkest (o.a. Requiem Brahms en Dumbarton Oaks 
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Strawinsky), waar hij les kreeg van o.a. Daan Admiraal, Edmond Saveniers 

(B) en Georg Grün (D). Dit jaar zal hij wederom deelnemen aan deze cursus. 
 

Margriet Verzijl 

Margriet Verzijl studeerde renaissanceluit, 

barokluit en directie ensembles aan het 

conservatorium van Utrecht. Na haar studies 

volgde zij lessen bij de luitist Hopkinson Smith in 

Basel (barokluiten). 

 

Margriet Verzijl is gespecialiseerd in luitmuziek 

van Middeleeuwen, Renaissance en Barok. Zij geeft 

soloconcerten op alle typen luit (6-,7-,8- en 10-

korige renaissanceluit, 11- en 13-korige barokluit, 

de 14- korige Italiaanse en Franse theorbe, de 

vihuela). Daarnaast begeleidt zij vocalisten en instrumentalisten (koren, 

solisten en ensembles).  

 

Zij is als luitist verbonden aan de ensembles La Dispute de L’Amour en 

Musica Antiqua Delft. Tevens is zij samen met de clavecinist Karel Smagge 

artistiek leider van het ensemble Musica del Seicento. Musica del Seicento is 

een uniek internationaal ensemble van gespecialiseerde topmusici dat 

uitvoeringen geeft in een volledige bezetting zoals dat in de zestiende eeuw 

uitsluitend aan zeer voorname hoven gebruikelijk was. De samenstelling van 

dit ensemble, bestaande uit onder meer luiten, theorben, citterns, 

clavecimbels, gamba’s en violen is gebaseerd op historische werken. Op het 

programma staan onder andere werken van Claudio Monteverdi, Giaches de 

Wert en Michael Praetorius. 

 

Margriet Verzijl verleende haar medewerking aan diverse barokopera’s en 

radio- en tv-opnamen, speelde tijdens festivals en verzorgde lezingen en 

workshops in muziekfestivals en organisaties. Zij organiseert workshops en 

concerten met lezingen op het gebied van de oude muziek, van de 

uitvoeringspraktijk in de 16e en 17e eeuw en van de luit in al haar facetten.  

 

Margriet Verzijl was geruime tijd als luitdocent verbonden aan het Utrechts 

Conservatorium. 
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Jeugd- en Meisjeskoor 

Psalm 150 – André Verwoerd (1926) 

André Verwoerd is een Nederlandse organist die studeerde bij o.a. Adriaan 

C. Schuurman en George Stam. Hij begon als organist te werken in de Grote 

Kerk van Overschie. Daarna was hij achtereenvolgens organist van de 

Prinsekerk en de Pauluskerk in Rotterdam. Voor de jeugd in de Prinsekerk 

componeerde hij kerkliederen, die de jongeren zelf zongen en die werden 

begeleid door orgel, koperblazers en slagwerk. Sinds 1981 is Verwoerd 

organist van de Grote Kerk van Schiedam. 

Ook Psalm 150 schreef Verwoerd voor kerkelijk gebruik, voor gemeente, 

koor, trompet en orgel. Het werk is geschreven in de vorm van een lied met 

refrein. Dit refrein (‘antifoon’) wordt eerst voorgezongen door het koor, 

waarna alle aanwezigen het herhalen en steeds inzetten na een gezongen 

couplet.  

Het werk volgt de tekst van Psalm 150, met toevoeging van een doxologie. 

 

Alles wat adem heeft, love den Heer. 
Looft God in Zijn heiligdom, looft Hem in Zijn machtig uitspansel; looft Hem om 
Zijn machtige daden, looft Hem naar Zijn geweldige grootheid. 
Looft Hem met bazuingeschal, looft Hem met de harp en de citer, looft Hem met 
tamboerijn en reidans. 
Looft Hem met snarenspel en fluit, looft Hem met klinkende cimbalen, looft Hem met 
schallende cimbalen. 
Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, als in de beginne nu en immer en 
van eeuwigheid tot eeuwigheid! 
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Meisjeskoor 

Befiehl dem Herrn deine Wege (Psalm 37) – Max Reger (1873-1916) 

Ook de Duitse componist Max Reger staat in de lijn van de muziek van Bach, 

Beethoven Mendelssohn en Brahms. Bekend is zijn uitspraak: ‘Bach ist 

Anfang und Ende aller Musik.’ (Bach is het begin en het einde van alle 

muziek). Kenmerkend voor Regers muziek is de zwevende tonaliteit, 

waarmee hij voortbouwde op de harmonische taal van Richard Wagner. 

Ook in ‘Befiehl dem Herrn deine Wege’ (Psalm 37) lijkt Reger voortdurend 

van toonaard te veranderen, waardoor het voor zanger en luisteraar soms 

lastig is om de structuur van het stuk te doorgronden.  

Ook al is het vanwege de lange muzikale lijnen een zwaar werk, toch is het 

zeer de moeite van het uitvoeren en beluisteren waard! 

 

Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird’s wohl machen. 
 

I will lift up mine eyes (Psalm 121) – Christopher Tambling (1964) 

Deze Engelse toonzetting van Psalm 121 is van de hand van de Engelse 

componist en organist Tambling. Hij is Director of Music aan de Downside 

School en Master van de Schola Cantorum van Downside Abbey (GB).  

Dit stuk voor koor unisono en orgel heeft een majestueus karakter, waarin 

het vertrouwen op Gods hulp doorklinkt. Geheel in de Engelse traditie kent 

dit werk een doxologie, een lofprijzing aan de Drieëenheid, waarmee het 

werk besloten wordt. 

 

I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help. 
My help cometh even from the LORD, which made heaven and earth. 
He will not suffer thy foot to be moved: he that keepeth thee will not slumber. 
Behold, he that keepeth Israel shall neither slumber nor sleep. 
The LORD himself is thy keeper: the LORD is thy defence upon thy right hand. 
The sun shall not smite thee by day, neither the moon by night. 
The LORD shall preserve thee from all evil: yea it is even he that shall keep thy soul. 
The LORD shall preserve thy going out and thy coming in from this time forth, and 
even for evermore. 
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost; 
As it was in the beginning, is now and ever shall be, world without end. Amen. 
 

 
                                 Psalmenconcert 6 juni 2009 

9

Momenteel is zij, naast haar werk als uitvoerend musicus, werkzaam als 

luitdocent aan het Utrechts Centrum voor de Kunsten. Er wordt les gegeven 

aan zowel volwassenen als aan kinderen. Het is mogelijk een luit te huren. 

Naast luitlessen en ensemblespel zijn er lessen in basso continuo. 

Binnen het kader van het Utrechts Centrum voor de Kunsten worden onder 

haar leiding projecten georganiseerd. Cursusjaar 2008-2009 zal gewijd aan de 

opera “Acis and Galathea” van Handel. 

 

Hannah van de Graaf 

Hannah van de Graaf is geboren op 6 

april 1998. Ze zit in groep 7 van de 

Johannes Calvijnschool in Sliedrecht. 

Hannah heeft al van jongs af aan veel 

gezongen, dus de stap naar het jeugdkoor 

was een goede zet. Ze geniet van de 

theorielessen, het met elkaar zingen maar 

vooral het alleen zingen. Ook zit Hannah al  drie jaar op blokfluitles. Vorige 

maand is er van de school een cd uitgekomen waar ze ook solo op heeft 

gezongen. Dat vond ze erg leuk. 

 

Annemijn Potappel 

Annemijn Potappel is op 10 maart 1998 geboren en 

zit nu in groep 8 van de basisschool. Ze houdt van 

jongs af aan al van muziek. Niet alleen het 

luisteren, maar ook het zelf musiceren trekt haar 

aan. Ze houdt vooral veel van zingen en daarom zit 

ze al vanaf haar vijfde jaar op kinderkoor Benjamin 

te Ridderkerk-Slikkerveer, waar ze soms een solo 

mag zingen. Vanaf haar zesde jaar zit Annemijn op 

pianoles. Zo'n anderhalf jaar volgde  ze zanglessen 

 bij zangpedagoge Ellen van der Ham en daarna 

heeft ze ruim twee jaar privé zanglessen bij Marjon 

van der Linden gevolgd. Vanaf de oprichting in september 2008 zingt 

Annemijn in Jeugdkoor Ars Musica. 
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Jelmer Stout 

Jelmer is negen jaar oud en zit in groep 5 van de 

Kon. Wilhelminaschool in H'veld-G'dam. 

Hij was nog heel jong toen hij al dol was op 

klassieke muziek. Als 3-jarig jongetje probeerde hij 

al stukken mee te zingen. Zijn ouders gingen op 

zoek naar een koor met meerwaarde, wat betreft de 

kwaliteit van de stukken, stemvorming, enz. Dat 

hebben ze nu gevonden in de koorschool van Ars 

Musica. Jelmer zingt vanaf de oprichting mee. 

Jelmer woont regelmatig een uitvoering van bijv. de 

Johannes of Matthäus Passion bij, en geniet dan enorm. Het liefst zou hij op 

hobo-les gaan, maar dat is letterlijk en figuurlijk nog even toekomstmuziek. 

 

Annemarie den Uijl 

Annemarie den Uijl is geboren op 1 september 1999 

en woon in Hardinxveld-Giessendam. Ze luistert 

graag naar klassieke muziek. Vroeger zat 

Annemarie op een ander koor. Daar zongen ze geen 

klassieke muziek en dat vond ze erg jammer. Sinds 

september 2008 zit Annemarie op het Jeugdkoor van 

Ars Musica, en vindt het heel erg leuk! Het is er erg 

leerzaam en gezellig. Vooral de lessen van de 

zangpedagoge zijn leuk. Als Annemarie thuis is, zet 

ze haar favoriete nummer altijd op: Magnificat van 

Hendrik Andriessen. Het is zo mooi om die zuivere 

stemmen te horen! 

 
Meisjeskoor 

Het projectmeisjeskoor is een ambitieus koor voor meisjes in de leeftijd van 

16 tot 22 jaar. Het koor heeft als doel om op projectbasis minimaal twee keer 

per jaar op te treden. Dit kan zijn in samenwerking met een ander koor, maar 

ook tijdens eigen, zelfstandige concerten. Het koor richt zich op klassieke 

werken uit diverse stijlperioden die specifiek voor meisjes- of vrouwenkoor 

geschreven zijn.  
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Looft nu de Heere, alle naties der aarde, huldigt de Heere, alle volken rondom. Omdat 
Hij bij ons Zijn goedheid getoond heeft; de trouw van de Heere houdt in eeuwigheid 
stand. 
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en 
altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

Samenzang 

Psalm 117 (1968) 

Ondanks de weerstand tegen de diverse psalmberijmingen, was de 

psalmberijming van 1773 tot 1968 de meest gebruikte. In 1968 gaf de 

Interkerkelijke Stichting voor de Psalmberijming een nieuwe berijming uit 

onder de titel Psalmen. Deze berijming werd, samen met 491 gezangen, 

opgenomen in het Liedboek voor de Kerken. Vanaf dat moment heette ‘Het 

boek der psalmen’ in de volksmond 'de oude berijming'.  

 

Looft, alle volken, looft den HEER, 
Roemt, alle naties, roemt zijn eer. 
Want over ons is groot en wijd 
Zijn gunst en goedertierenheid, 
Voor eeuwig blijft zijn trouw bestaan. 
Heft met ons Halleluja aan! 

Instuderen zetting 

Psalm 134 – Claude Goudimel 

De psalmen van het Geneefs Psalter zijn in de 16e eeuw door de beste 

componisten van die tijd meerstemmig bewerkt. Claude Goudimel was een 

van die componisten. Hij is door zijn zettingen zeer bekend geworden. 

Goudimel schreef zowel noot-tegen-noot zettingen (dit wordt een homofone 

zetting genoemd, zo ook deze Psalm 134) als polyfone versies (hierbij heeft 

elke stem zijn eigen, zelfstandige melodie). 

Psalm 134 van Goudimel wordt nu aan het publiek ingestudeerd door 

Marjon van der Linden. 
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Het Meisjeskoor zingt en repeteert onder leiding van Arjen J.A. Uitbeijerse en 

heeft het in 2008 en 2009  meegezongen bij delen van de Matthäus Passion.  

Nieuwe zangers zijn (na een eventuele auditie) van harte welkom! 

In december 2008 zong het meisjeskoor Brittens ‘A Ceremony of Carols’ 

begeleid door een harpiste. 

 

Arjen J.A. Uitbeijerse 

Arjen Uitbeijerse (1977), woonachtig in 

Moordrecht, studeert hoofdvak Koordirectie bij 

Joop Schets aan de Hogeschool IDE in Gorinchem.  

Als dirigent is Arjen verbonden aan meisjeskoor 

‘Asarela’ (Ridderkerk-Slikkerveer), jongerenkoor 

‘Da Capo’ (Gouda) en vocaal ensemble 

‘Marcantus’ (Houten). Ook dirigeert hij 

instrumentaal ensemble ‘Intermezzo’ (Gouda). 

Daarnaast is Arjen betrokken bij de artistieke 

leiding van Stichting ‘Ars Musica’ en leidt hij het gelijknamige 

projectmeisjeskoor van deze stichting. Arjen volgde masterclasses bij Ludo 

Claessen, Jos van Veldhoven en Jos Vermunt. 

Bij Jaap Nieuwenhuijse studeerde Arjen orgel. Hij is organist van de 

Bethelkerk in Moordrecht en de Hervormde Kerk van Sluipwijk. Als 

koorbegeleider verleent hij regelmatig zijn medewerking aan concerten. 

Ook als zanger verleent hij zijn medewerking aan concerten, zowel als 

koorzanger als solist. Zanglessen ontving Arjen van Ingrid Smit 

Duyzentkunst. 

Als docent schoolmuziek en ckv is Arjen werkzaam op het Driestar College 

in Gouda 

 

Musici: orkestleden van instrumentaal ensemble 'Intermezzo': 

Annette van Dooijeweert – viool 

Marieke Boogaard – viool 

Joanne Vogel – cello 

Pieter van der Gouwe - trompet
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P R O G R A M M A 

Openingswoord door André Diepenbroek, tweede voorzitter van 

het Reformatie Instituut Dordrecht 

Solozang 

Souterliedeken (Psalm 4) - Willem van Zuylen van Nyevelt (?? – 1543) 

Al voor de Reformatie (1517) waren er Nederlandstalige berijmingen van de 

psalmen, bijvoorbeeld ‘Die Delftsche Souter’ uit 1480 (Souter is een oud 

woord voor psalm).  

In 1540 verscheen een bundel met psalmberijmingen van de hand van Willem 

van Zuylen van Nyevelt. Eén van de psalmen daaruit, Psalm 4, wordt 

gezongen door Arjen Uitbeijerse. 

 

Als ic riep met verlangen 
God hoorde al mijn leyt 
Wanneer mi droefheyt heeft bevanghen 
Gi Here mi troost verbreyt 

Jeugdkoor 

Erhöre mich (Psalm 4) – Heinrich Schütz (1585 – 1672) 

Heinrich Schütz, een van de toonaangevende componisten uit de Duitse 

vroeg-barok, schreef in 1639 zijn ‘Kleine geistliche Konzerte’, een 

verzameling korte motetten in Italiaanse stijl. Het is geschreven voor twee 

gelijke stemmen en continuo, in dit geval luit en cello.  

Kenmerkend voor deze werkjes en dus ook voor ‘ Erhöre mich’ en ‘Habe 

deine Lust’ is de aandacht voor de tekst (Psalm 4 en Psalm 37).  

Psalm 4 is een grote roep om ontferming, die Schütz op treffende wijze 

uitbeeldt. Fraai zijn de canonische momenten die in het hele stuk verwerkt 

zitten, met name bij het gedeelte ‘erhöre mein Gebet’. 

In Psalm 37 weet Schütz op beeldende wijze het ‘verheugd zijn in God’ tot 

uiting te brengen in het vrolijke eerste deel. Een wat ernstiger toon slaat hij 

aan in ‘Erzürne dich nicht über die Bösen’. Het ‘vergaan als gras’ wordt zeer 

klaaglijk getoonzet, terwijl het ‘hopen op God’ een melodisch motief van laag 
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komt: een roep om hulp van God, een gebed om redding van de vijand, het 

vertrouwen op de genade en hulp van God en een lofprijzing aan God. 

 

Herr, wie lange willst du mein so ganz vergessen? 
Wie lange verbirgest du dein Antlitz vor mir? 
Wie lange soll ich sorgen in meiner Seele 
und mich ängsten in meinem Herzen täglich? 
Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? 
 
Schaue doch und erhöre mich, Herr, mein Gott! 
Erleuchte meine Augen,  
dass ich nicht im Tode entschlafe, 
dass nicht mein Feind sich rühme,  
er sei meiner mächtig geworden, 
und meine Widersacher sich freuen 
dass ich niederliege 
 
Ich hoffe aber darauf,  
dass du so gnädig bist; 
mein Herz freuet sich,  
dass du so gerne hilfst. 
Ich will dem Herrn singen,  
dass er so wohl an mir tut. 
 

Jeugdkoor 
Laudate Dominum (Psalm 117) - Lorenzo Perosi (1872-1956) 

Lorenzo Perosi was een Italiaans componist en dirigent. Hij schreef talrijke 

kerkelijke composities, waarvan er vele echter niet zijn uitgegeven. Psalm 117 

is een eenvoudig, oprecht twee- en deels driestemmig stuk. Het eindigt met 

een doxologie, een lofprijzing tot God die aan het einde van veel psalmen en 

hymes te vinden is (Ere zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, zoals het 

was, zoals het is en zoals het zijn zal. Amen). 

 

Laudate Dominum omnes gentes laudate eum omnes populi. 
Quoniam confirmata est super nos misericordia ejus, et veritas Domini manet in 
aeternum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et 
semper et in saecula saeculorum. Amen 
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Pauze 

Instrumentaal intermezzo 

Concert voor twee violen in D mineur - J.S. Bach 

Largo, ma non tanto 

Meisjeskoor 

Hebe deine Augen auf (Psalm121) - Felix Mendelssohn (1809-1847) 

Het jaar 2009 is, vanwege zijn 200e geboortejaar, ook Mendelssohnjaar. Ook 

Mendelssohn stond als componist in de lijn van de ‘oude meesters’ 

Palestrina, Bach, Handel, Mozart en Beethoven. Als Bach-bewonderaar 

schreef Mendelssohn ook oratoria in de lijn van Bach, zoals ‘Paulus’ en 

‘Elias’. Uit dit laatste oratorium is ‘Hebe deine Augen auf’ (Psalm 121) een 

fragment. Het is een ‘terzett’ voor drie vrouwenstemmen. In het oratorium 

wordt dit gezongen door drie engelen die Elia bemoedigen en Elia oproepen 

om zijn ogen op te heffen tot de bergen (tot God) als hij de wanhoop nabij is 

in de woestijn, omdat hij vervolgd wordt door koning Achab. 

 

Hebe deine Augen auf zu den Bergen, von welchen dir Hülfe kommt. Deine Hülfe 
kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht 
gleiten lassen und der dich behütet, schläft nicht. Hebe deine Augen auf zu den 
Bergen, von welchen dir Hilfe kommt. 
 

Der 13. Psalm (Psalm 13) – Johannes Brahms (1833-1897) 

De Duitse componist, dirigent, organist en pianist Johannes Brahms was een 

muzikaal wonderkind. Van hem is bekend dat hij al in de peuterleeftijd een 

eigen muzieknotatie ontwikkelde voordat hij zich het notenschrift eigen 

maakte. Hij kreeg op jonge leeftijd pianoles en ontwikkelde zich ook als 

componist. Brahms voelde zich daarin meer thuis in de klassieke traditie van 

Bach, Mozart, Haydn, Beethoven en Schubert dan in de Nieuwduitse muziek, 

een stroming waarvan onder andere Richard Wagner en Franz Liszt de grote 

figuren waren.  

Psalm 13 schreef Brahms voor vrouwenkoor. Het werk opent met drie 

uitroepen van het woord ‘Herr’, wat herinneringen oproept aan het 

openingskoor van de Johannes Passion van Johann Sebastian Bach. Het is een 

expressief werk waarin de dramatische tekst van Psalm 13 goed tot uiting 
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naar hoog kent. Zeer beweeglijk en uitbundig is het uitgebreide ‘Alleluja’, 

waarmee dit fraaie werk besloten wordt. 

 

Erhöre mich, wenn ich rufe, 
Gott meiner Gerechtigkeit, 
der du mich tröstest in Angst, 
sei mir gnädig, und erhöre mein Gebet, 
vernimm mein Schreien, 
mein König und mein Gott. 

Meisjeskoor 

Habe deine Lust (Psalm 37) – Heinrich Schütz (1564 – 1628) 

Habe deine Lust an dem Herren, 
der wird dir geben, was dein Herz wünschet, 
befiehl dem Herren deine Wege und hoffe auf ihn, 
er wirds wohl machen. 
Erzürne dich nicht über die Bösen, 
sei nicht neidisch über die Übelthäter, 
denn wie das Gras werden sie bald abgehauen, 
und wie das grüne Kraut werden sie verwelken. 
Hoffe auf den Herren und tue Guts, 
bleib im Lande und nähre dich redlich. 
Habe deine Lust an dem Herren, 
der wird dir geben, was dein Herz wünschet. 
Befiehl dem Herren deine Wege 
und hoffe auf ihn, er wirds wohl machen. 
Alleluja. 
 

Or sus vous humains (Psalm 47) – Nicolas Vallet (ca. 1583- ca. 1645) 

Nicolas Vallet was een in Amsterdam wonende Nederlandse luitist van 

Franse komaf. Vallets belang als componist berust op de vier bundels met 

luitcomposities die in de periode 1615 tot 1620 zijn uitgegeven. Twee daarvan 

bevatten wereldlijke muziek, de andere twee psalmbewerkingen voor 

zangstem en luit. De psalmbewerkingen doen vermoeden dat Vallet zich liet 

inspireren door de Amsterdamse  organist en componist Jan Pietersz. 

Sweelinck.  
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Het meisjeskoor voert Vallets Psalm 47 uit. De gezongen melodie van het 

eerste vers wordt omspeeld door een breed uitgewerkte luitbegeleiding. Het 

tweede vers zingt het koor a cappella. 

Het jeugdkoor voert Psalm 42 uit. Ook bij deze psalm omspeelt de luit de 

verzen. Het tweede vers wordt door Jelmer Stout gezongen. 

 

Or sus vous humains  Or donc le voici,  
frappez en vos mains.  qui s'en vient ici, 
Qu'on oye sonner,  a grands crix de voix, 
qu'on oye entonner  a son de hautbois 
le nom solennel   voyons arrivant 
de Dieu Eternel.   le grand Dieu vivant. 
C'est le Dieu tres haut  Chantez moy, chantez 
que craindre il nous faut  de Dieu les bontez: 
le grand Roi qui fait  chantez, chantez moy 
sentir en effet   nostre puissant Roy: 
sa force au traverse  car il est le Dieu 
de tout l'univers.   regnant en tout lieu. 

Instrumentaal intermezzo 

‘Prelude’ en ‘Courante’ - Nicolas Vallet uit het Secretum Musarum 1 

Margriet Verzijl - luit 

Jeugdkoor 

Comme un cerf (Psalm 42) - Nicolas Vallet (ca. 1583- ca. 1645) 

1. Comme un cerf altéré brame, 
pourchassant le frais des eaux, 
O Seigneur, ainsi mon âme 
Soupire après tes ruisseaux 
Elle a soif du Dieu vivant 
Et s'écrie en le suivant: 
O mon Dieu quand donc sera-ce 
Que mes yeux verront ta face? 
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1. Laat toch niet Uw toorn, o Heere, mij verteren, straf mij niet, o straf mij niet. 
Want Uw hand ligt op mijn leven, Zie mij beven voor de pijlen die Gij schiet. 
 
12. Haast U mij te hulp en red mij, Heer, ontzet mij, o mijn heil, wees mij nabij. 
Laat Uw trouw mij niet begeven, stel mijn leven bij U veilig, handhaaf mij! 

Meisjeskoor 

Wash me throughly (Psalm 51) – Georg Frederic Handel (1685-1759) 

Georg Frederic Handel behoeft, zeker in dit Handel-jaar, eigenlijk geen 

nadere toelichting. Samen met Bach wordt hij als een van de grootste 

componisten van zijn tijd beschouwd. Handel, een van oorsprong Duitse 

componist, heeft het grootste deel van zijn muzikale leven doorgebracht in 

Engeland, waar hij tal van composities schreef. Beroemd is hij geworden door 

zijn barokopera’s voor de opera in Londen (zoals bv. ‘Giulio Cesare’) en 

oratoria (zoals bv. ‘The Messiah’).  

Dit werk is geschreven voor liturgisch gebruik en is geschreven op de tekst 

van Psalm 51, een boetepsalm. Het is een gebed om vergeving van zonde. 

Het werk heeft een zeer ingetogen karakter, in aansluiting op de tekst. 

 

Wash me througly from my wickednees and cleanse me from my sin. 

Jeugd- en Meisjeskoor 

I will magnify (Psalm 3) – Joseph Corfe (1740-1820) 

De vrij onbekende componist Joseph Corfe was een Engels koordirigent, 

organist en componist. Hij schreef geestelijke muziek voor de anglicaanse 

eredienst en daarnaast wereldlijke koorwerken. ‘I will magnify thee’ wordt 

door het jeugdkoor en meisjeskoor samen gezongen en is een grote lofzang 

tot God. Bijzonder fraai zijn de tweestemmige aanroepen ´O Lord´, die steeds 

terugkeren. Het stuk heeft een A-B-A-vorm, wat inhoudt dat het eerste 

gedeelte weer terugkeert. 

 

I will magnify thee, o Lord, for Thou, o Lord, hast set me up and made me to triumph  
in Thy salvation. 
Ik zal U verhogen, o God, want Gij hebt mij gered en liet me zegevieren op Uw 
verlossing! 
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En mijn hart, wat mij moog' treffen, 
Tot den God mijns levens heffen. 
 
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; 
Menigwerf heeft Hij uw druk 
Doen verandren in geluk; 
Hoop op Hem, sla 't oog naar boven. 
Ik zal God, mijn God, nog loven. 

Meisjeskoor 

Jauchzet dem Herrn (Psalm 100) – Christoph Bernhard (1628-1692) 

Jauchzet dem Herrn alle Welt 
Dienet dem Herren met Freuden 
Kommt für sein Angesicht mit frohlocken 
Erkännet dass der Herr Gott ist 
Er hat uns gemacht und nicht wir selbst 
Zu seinem Volk und Schafen seiner Weide 
Gehet zu seinen Toren mit danken 
Zu seinen Vorhöfen mit loben 
Danket Ihm, lobet seinen Nahmen 
Denn der Herr ist freundlich 
Und Seine Gnade wäret Ewiglich 
Und Seine Wahrheit für unf für. 

Jeugdkoor 

Psalm 38 – Antonie van Noordt (1619-1675 ) 

Antonie van Noordt was een Amsterdams organist en componist. In 1660 

verscheen van hem de bundel Tabulatuur-boeck van Psalmen en Fantasyen. 

Het bevat de enig bekende composities van Anthonie van Noordt: tien 

psalmen met variaties en zes fantasieën voor orgel. Deze stukken staan nog 

geheel in de traditie van de werken van Jan Pieterszoon Sweelinck.  

Psalm 38 wordt gezongen door het jeugdkoor. Gerben Budding zal de verzen 

afwisselen met variates, die Van Noordt heeft geschreven. 
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7. Mais pourquoi, mon âme, encore, 
frémistu d’un tel effroi? 
Quand, déjà, parait l’aurore 
et que Dieu prend soin de moi? 
Un regard, dans sa faveur, 
me dit qu’il est mon Saveur. 
Il te faut louer, mon âme, 
ce grand Dieu que je réclame. 
 
D. Gloire soit à Dieu, le Père, 
Gloire soit à Jésus-Christ, 
Né, un homme, sur la terre, 
Gloire soit au Saint-Esprit ! 
Ainsi qu’au commencement, 
Pour toujours et maintenant, 
Jusqu’à la vie éternelle, 
A Dieu louange immortelle ! 
 
1. Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot U, o 
God ! Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God; wanneer zal ik ingaan en voor 
Gods aangezicht verschijnen? 
7. Maar waarom bedroeft u zich, mijn ziel, en bent u onrustig in mij? Hoop op God, 
want ik zal Hem nog loven, omdat Hij de hulp van mijn aangezicht en mijn God is. 
D. Glorie zij aan God, de Vader; glorie zij aan Jezus Christus, geboren, een mens, op 
de aarde; glorie zij aan de Heilige Geest! Zoals het was in het begin, en nu, en tot in 
eeuwigheid; prijs de eeuwige God! (doxologie) 
 

Quare tristis es (Psalm 42) – Constantijn Huygens (1596-1687) 

Constantijn Huygens was een Nederlands dichter, diplomaat, geleerde en 

componist. Hij staat bekend als een van de grootste dichters uit de Gouden 

Eeuw. Huygens bespeelde zelf verschillende instrumenten (luit, gitaar, viola 

da gamba, klavecimbel) waarvoor hij een groot aantal werken schreef. Bij 

Psalm 42, gezongen door het jeugdkoor, is de grote tegenstelling tussen deel 

1 en 2 opvallend. Annemarie den Uijl zingt hierbij de solo. 

 

Quare tristis es, anima mea, et quare conturbas me? 
Spera in Deum, quoniam adhuc confitebor illi salutare vultus mei, et Deus meus. 
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Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en zijt gij onrustig in mij ? 
Hoop op God, want ik zal Hem nog loven, mijn Verlosser en mijn God. 
 

Was betrübst du dich (Psalm 42) – Christoph Bernhard (1628-1692 ) 

De relatief onbekende Christoph Bernhard was een Duitse componist die in 

zijn jonge jaren studeerde in Gdansk en Warschau. Als 20-jarige heeft hij 

gezongen aan het hof in Dresden onder leiding van Heinrich Schütz. In 1655 

werd hij assistent-kapelmeester in Dresden waar hij zich muzikaal 

ontwikkelde als componist. Later was hij zelf de enige kapelmeester aan het 

hof van Dresden. 

Hij schreef hoofdzakelijk vocale geestlijke werken, waar ‘Was betrübst du 

dich’ en ‘Jauchzet dem Herrn’ (Psalm 42 en Psalm 100) er twee van zijn. De 

werken zijn afkomstig uit een verzameling ‘Geistlicher Harmonien’ (1665), 

met daarin werken voor 2 tot 5 stemmen.  

Psalm 42 wordt door het jeugdkoor gezongen, waarbij Annemijn Potappel 

het eerste, ingetogen ‘Was betrübst du dich’ zingt. Hannah de Graaf vervolgt 

het opgewekte gedeelte, waar de hoop op God wordt uitgebeeld, waarna het 

hele jeugdkoor afsluit, alles met begeleiding van orgel. 

Psalm 100 wordt gezongen door het meisjeskoor en instrumentaal begeleid 

door twee violen en basso continuo. Het werk roept hier en daar associaties 

op met het werk van Schütz, maar heeft ook kenmerken van de werken van 

Buxtehude in zich.  

Ook in dit werk is er veel aandacht voor tekstuitbeelding. Het opent 

uitbundig, om daarna wat intogener te vervolgen op de tekst ‘Erkennet dass 

der Herr Gott ist’. Prachtig is de toonzetting van de tekst ‘Denn der Herr ist 

freundlich’. Die ‘vriendelijkheid’ door de breed uitgerekte tonen extra 

nadruk. Het werk eindigt met een reprise van het openingsdeel. Al met al is 

het door zijn afwisseling een prettig in het gehoor liggende compositie. 

 

Was betrübst du dich, meine Seele,  
und bist so unruhig in mir?  
Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken,  
daß er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. 
Was betrübst du dich, meine Seele? 
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Samenzang 

Psalm 42: 1, 5 en 7 (1773) 

Rond het jaar 1550 waren alle 150 psalmen in het Frans vertaald. Een 

beroepsmusicus, Louis Bourgeois, kreeg de opdracht ze op muziek te zetten. 

Het resultaat was het Geneefse Psalter, dat in 1562 voltooid was. 

Na het verschijnen van het Geneefse Psalter begonnen verschillende dichters 

en geestelijken met het maken van Nederlandse berijmingen op de Geneefse 

melodieën.  

In 1565 verschijnt van Lukas d'Heere een bundel met ca. veertig psalmen. 

Ook de dichter Jan Utenhove berijmde psalmen naar het Hebreeuwse 

origineel en gaf verschillende bundels uit. 

In 1566 verschenen ook de versificaties van Petrus Datheen. In 1580 

verscheen een complete vertaling van Philips van Marnix. Deze vertaling en 

latere vertalingen van Joost van den Vondel en Jacob Revius hebben de 

vertalingen van Datheen niet kunnen verdringen, ondanks het feit dat deze 

vertalingen volgens vrijwel alle literatuurcritici van een veel betere kwaliteit 

zijn. 

In de 18e eeuw groeide de weerstand tegen de psalmen van Datheen. In 1773 

werd een nieuwe berijming van het dichtersgezelschap Laus Deo Salus 

Populo van Johannes Eusebius Voet en Hendrik Ghysen ingevoerd.  

 

'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? 
 
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; 


