
 

 



 

Christelijk Mannenensemble Laus Deo uit Elspeet 

Christelijk Mannen Ensemble ‘Laus Deo’ uit Elspeet bestaat sinds januari 2015. De 

naam ‘Laus Deo’ betekent: ‘Gode Lof’ of ‘Loflied voor God’. Wij willen het evangelie 

van Jezus Christus uitdagen met de woorden van Psalm 150. 

Ons mannenensemble is regelmatig te beluisteren tijdens uitvoeringen en zingt 

psalmen, gezangen, geestelijke en vaderlandse liederen.  

>> www.cmelausdeo.nl. 

 

Elspeets Mannenkoor con amore 

Elspeets mannenkoor 'Con Amore' (de naam betekent: 'met liefde') werd opgericht 

in 1967 en bestaat uit ongeveer 80 enthousiaste leden. Ons repertoire bevat 

psalmen, gezangen, geestelijke liederen en vaderlandse liederen.  

>> www.emkconamore.nl. 

Guinee-Bissau ligt in Noordwest-Afrika en is één van de 20 meest onderontwikkelde 

landen ter wereld. De armoede en het analfabetisme zijn er groot. 

Sinds 2003 zet Gerda Klaver zich in het land in om kinderen met een handicap te 

helpen en vooral de weg naar God te wijzen. 

Om haar werk in Guinee Bissau te kunnen verrichten is Gerda afhankelijk van 

geestelijke, morele en financiële steun vanuit haar achterban. Vanuit Nederland 

steunt het Home Team Gerda door aandacht te vragen voor haar werk, fondsen te 

werven voor Project Jedidja en -vooral- te bidden. 

>> www.gerdaklaver.nl 



 

1 Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wien is de arm des HEEREN 

geopenbaard? 

2 Want Hij is als een rijsje voor Zijn aangezicht opgeschoten, en als een wortel uit 

een dorre aarde; Hij had geen gedaante noch heerlijkheid; als wij Hem aanzagen, zo 

was er geen gestalte, dat wij Hem zouden begeerd hebben. 

3 Hij was veracht, en de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, en 

verzocht in krankheid; en een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor Hem; 

Hij was veracht, en wij hebben Hem niet geacht. 

4 Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij 

gedragen; doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt 

was. 

5 Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij 

verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen 

is ons genezing geworden. 

6 Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg; doch 

de HEERE heeft onzer aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen. 

7 Als dezelve geëist werd, toen werd Hij verdrukt; doch Hij deed Zijn mond niet open; 

als een lam werd Hij ter slachting geleid, en als een schaap, dat stom is voor het 

aangezicht zijner scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open. 

8 Hij is uit den angst en uit het gericht weggenomen; en wie zal Zijn leeftijd 

uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het land der levenden; om de overtreding 

Mijns volks is de plaag op Hem geweest. 

9 En men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld, en Hij is bij den rijke in Zijn dood 

geweest, omdat Hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in Zijn mond geweest 

is. 



 
10 Doch het behaagde den HEERE Hem te verbrijzelen; Hij heeft Hem krank 

gemaakt; als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal Hij zaad 

zien, Hij zal de dagen verlengen; en het welbehagen des HEEREN zal door Zijn hand 

gelukkiglijk voortgaan. 

11 Om den arbeid Zijner ziel zal Hij het zien, en verzadigd worden; door Zijn kennis 

zal Mijn Knecht, de Rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun 

ongerechtigheden dragen. 

12 Daarom zal Ik Hem een deel geven van velen, en Hij zal de machtigen als een 

roof delen, omdat Hij Zijn ziel uitgestort heeft in den dood, en met de overtreders is 

geteld geweest, en Hij veler zonden gedragen heeft, en voor de overtreders gebeden 

heeft. 

Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen, 

Zal 't schoonste lied van enen Koning zingen; 

Terwijl de Geest mijn gladde tonge drijft; 

Is z' als de pen van een, die vaardig schrijft. 

Beminlijk Vorst, uw schoonheid hoog te loven, 

Gaat al het schoon der mensen ver te boven; 

Genâ is op uw lippen uitgestort, 

Dies G' eeuwiglijk van God gezegend wordt. 

Psalm 22 

1. Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij, 

En redt mij niet, terwijl ik zwoeg en strij', 

En brullend klaag in d' angsten die ik lij', 

Dus fel geslagen? 

't Zij ik, mijn God, bij dag moog' bitter klagen, 



 
Gij antwoordt niet; 't Zij ik des nachts moog' kermen. 

Ik heb geen rust, ook vind ik geen ontfermen 

In mijn verdriet. 

 

7. Zij rukken aan, met opgesperden mond, 

Gelijk een leeuw, al brullend in het rond. 

Ik vloei daarheen als waat'ren op den grond, 

Die zich verspreiden; 

Mijn beend'ren zijn in mij vaneen gescheiden. 

O doodlijk uur! 

Wat hitte doet mij branden! 

Mijn hart is week, en smelt in d' ingewanden, 

Als was voor 't vuur. 

 

14. 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. 

 

(Samenzang - Ritmisch) 

16. 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. 

 



 

Leer mij o Heer’ Uw lijden recht betrachten 

Leer mij, o Heer! uw lijden regt betrachten, 

In deze zee verzinken mijn gedachten, 

O Liefde! die, om zondaars te bevrijden, 

Zoo zwaar woudt lijden. 

 

’k Zie U, God zelv’, in eeuwigheid geprezen, 

Tot in den dood als mensch gehoorzaam wezen, 

In onze plaats gemarteld en verslagen, 

De zonde dragen. 

 

Onze hart bezwijkt, het beeft en doet ons deinzen, 

Ontzaglijk kruis! als w’ aan uw wondren peinzen, 

O Liefde! ’k zie en voel in uwe wonden 

Den vloek der zonden. 

 

Zou ik mijn kruis in kommervolle tijden, 

de zwaarste smart dan niet geduldig lijden, 

daar Gij uit liefde zoo veel zware plagen 

voor ons woudt dragen! 

 

Och! als ik, Heer! om mijne zonden beve, 

Dat dan uw kruis mij weder ruste geve: 

Dat kruis zij mij dan vreed en vreugde tevens, 

O God mijns levens! 

 

 

 



 

Dierb’re Heiland, mijn verlosser 

 

1. Dierb're Heiland, mijn Verlosser 

‘k Ben de Uwe Godd’lijk Lam 

In uw bloed ben ik gereinigd 

lof en ere zij het Lam 

Refrein: 

Lof en ere, halleluja  

Lof en ere zij het Lam. 

In uw bloed ben ik gereingd  

lof en ere zij het Lam

2. 'k Leef nu slechts in stil vertrouwen  

want uw bloed neemt weg mijn smart  

'k Vind mijn kracht nu in de heilbron  

vloeiend uit mijns Heilands hart  

Refrein 

 

3. Aan uw dienst gewijd voor eeuwig, 

leef en sterf ik aan uw zij 

Tot uw eer zal 'k steeds betuigen 

uw genade, rijk en vrij 

Refrein

Men telt veeleer de haren van mijn hoofd, 

Dan hen, die mij, doch zonder oorzaak, haten; 

Men zoekt mijn dood; geen onschuld kan mij baten; 

Hen zie ik sterk, maar mij van kracht beroofd. 

Men eist van mij, daar ik m' onschuldig ken, 

't Geroofde weer; 'k moet voor voldoening zorgen. 

Gij weet, o God, hoever ik strafbaar ben; 

U is mijn schuld, mijn dwaasheid, niet verborgen.

Psalm 140 

1. O HEER, verlos mij uit de banden, 

Waarin de boze mij beknelt; 

Behoed mij voor des wreedaards handen, 

Voor dwing'landij en woest geweld. 

 



7. O HEER, mijn rotssteen, mijne sterkte! 

Gij hebt mij steeds tot heil verstrekt, 

En in den strijd, waar 't elk bemerkte, 

Mijn hoofd als met een schild bedekt. 

13. De vromen zullen U verhogen, 

Gezegend door Uw milde hand; 

D' oprechten zullen voor Uw ogen 

Steeds bloeien in gewensten stand. 

 

Hoe groot moet Gods genade zijn 

1. Hoe groot moet Gods genade zijn 

Hoe eind’loos Zijn geduld 

met mensen, zondig en onrein 

verstrikt in zondeschuld 

3. Op Golgotha stond eens een kruis, 

waaraan de Heiland stierf, 

waar Hij voor ons het Vaderhuis, 

het eeuwig heil verwierf 

 

4.Eens zingen al Gods kind’ren saam 

een lied tot eer van Hem, 

Die tot ons kwam in ’s HEEREN Naam 

in ’t nieuw Jeruzalem 

 

Uw naam o Heiland, zij al d’eer

 

1. Uw naam, o Heiland, zij al d’ eer, 

Voor ’t offer, dat Gij bracht; 

Tot ’s Vaders troon bracht Gij ons weer. 

Groot was uw liefdemacht. 

Refrein: 

Geen and’re pleitgrond hebben wij, 

Die Naam alleen maakt vrij. 

Komt, vrienden, komt, geeft Jezus eer, 

Hij is ons aller Heer. 

 

2. Gij legdet Zelf Uw leven af, 

En vond Uw dood aan ’t kruis; 

Verwont voor ons den dood en ’t graf, 

En gingt ons voor naar huis. 

Refrein 

 

4. Heer Jezus, U zij lof en eer, 

Als straks d’ ontelb’re schaar 

U hulde brengt aan ’t glazen meer 

met dankb’re stem en snaar. 

Refrein 



Brandofferen, noch offer voor de schuld, 

Voldeden aan Uw eis, noch eer. 

Toen zeid' ik: "Zie, ik kom, o HEER; 

De rol des boeks is met Mijn naam vervuld. 

Mijn ziel, U opgedragen, 

 Wil U alleen behagen; 

 Mijn liefd' en ijver brandt: 

 Ik draag Uw heil'ge wet, 

 Die Gij den sterv'ling zet, 

 In 't binnenst' ingewand." 

Op die heuvel daarginds 

Op die heuvel daarginds stond een ruwhouten kruis, 

het symbool van vervloeking en schuld. 

Maar dat kruis werd de mens, 

tot het kostbaarst kleinood, 

daar Gods wet aan dat hout werd vervuld. 

 

Refrein: 

'k Klem mij daarom aan Golgotha’s kruis, 

tot de Heer komt en met Hem het loon, 

als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis, 

eens verwisselt voor d'eeuwigheidskroon. 

 

Van dat ruwhouten kruis, met het bloed van Gods Zoon, 

straalt een licht dat door niets wordt gedoofd. 

Vol van schoonheid en pracht, vol van reddende kracht, 

voor een ieder die in Hem gelooft. 

Refrein 

  



 

Prijst de God van Israël 

Prijst de God van Israël 

Halleluja, 

Looft Hem naar Zijn hoog bevel 

Halleluja! 

Eens heeft Hij Zijn volk bevrijd 

Halleluja, 

uit Egypte uitgeleid 

Halleluja! 

Looft de Leeuw uit Juda’s stam 

Halleluja, 

Die voor ons ter wereld kwam 

Halleluja! 

Als een offerlam geslacht 

Halleluja, 

heeft Hij zondaars heil gebracht 

Halleluja!

 

Zittend aan Gods rechterhand 

Halleluja, 

houdt Gods Zoon Zijn kerk in stand 

Halleluja! 

Eens keert hij als Rechter weer 

Halleluja, 

dan zal elk Hem zien als HEER’ 

Halleluja! 

 

U zij de glorie 

U zij de glorie, opgestane Heer 

U zij de victorie, nu en immer weer 

Uit een blinkend stromen, daalde d'engel af 

Heeft de steen genomen, van 't verwonnen graf 

U zij de glorie, opgestane Heer 

U zij de victorie, nu en immer meer 

 

Zie hem verschijnen, Jezus, onze Heer 

Hij brengt al de Zijnen, in Zijn armen weer 



 
Weest dan volk des Heren, blijde en welgezind 

En zegt telkens kere, Christus overwint! 

U zij de glorie, opgestane Heer 

U zij de victorie, nu en immer meer 

 

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft 

Die mij heeft genezen, die mij vrede geeft 

In Zijn goddelijk wezen, is Zijn glorie groot 

Niets heb ik te vrezen, in leven en in dood 

U zij de glorie, opgestane Heer 

U zij de victorie, nu en immer meer 

Juicht, o volken, juicht; 

Handklapt, en betuigt 

Onzen God uw vreugd; 

Weest te zaâm verheugd; 

Zingt des Hoogsten eer; 

Buigt u voor Hem neer. 

Alles ducht Zijn kracht; 

Alles vreest Zijn macht; 

Zijne Majesteit 

Maakt haar heerlijkheid, 

Over 't rond der aard', 

Wijd en zijd vermaard. 

 

 



 

Gij die treurt 

Gij, die treurt, kom met uw smart, 

Daar is plaats bij ’t kruis; 

Breng uw leed, stort uit uw hart 

Aan den voet van ’t kruis; 

Klaag dáár, want uw Heiland hoort; 

Hoe ook ’t leed uw ziel doorboort, 

Jezus troost u door Zijn woord, 

Daar is plaats bij 't kruis. 

 

Kom tot Jezus om genâ, 

Daar is plaats bij ’t kruis; 

Vlied, o vlied tot Golgotha! 

Daar is plaats bij ’t kruis. 

Wordt uw ziel gekweld door smart, 

Is ’t, dat u de zonde tart; 

Jezus biedt u rust voor ’t hart, 

Daar is plaats bij ’t kruis.

Heerlijk nieuws voor iedereen; 

Daar is plaats bij ’t kruis. 

Daar is redding, dáár alleen, 

Daar is plaats bij ’t kruis. 

Stroomen van genade en vreê 

Vloeien uit Gods liefdezee. 

Zondaars, komt! brengt and’ren meê, 

Daar is plaats bij ’t kruis. 

 

’t Is middernacht 

1. ’t Is middernacht en in den hof, 

Buigt, tot den dood bedroefd, in ’t stof 

De Levensvorst; in Zijn gebeên 

Doorworstelt Hij zijn strijd alleen. 

2. ’t Is middernacht, maar hoe Hij lijd’, 

Zijn jong’ren slapen bij dien strijd; 

En derven, afgemat in rouw, 

Den aanblik op des Meesters trouw. 

3. ’t Is middernacht, maar Jezus waakt, 

En ’t zielelijden, dat Hij smaakt, 

Bant uit Zijn hart de bede niet: 

„Mijn Vader, dat uw wil geschied’”. 

 

4. ’t Is middernacht, en ’t vaderhart 

Sterkt en verstaat den Man van smart, 

Die ’t eenig lijden, dat Hij torst 

Ten eind doorstrijdt als levensvorst. 



 

Daar juicht een toon 

1. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, 

die galmt door gans' Jeruzalem; 

 een heerlijk morgenlicht breekt aan: 

de Zoon van God is opgestaan! 

 

2. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, 

want alles, alles is voldaan; 

die in geloof op Jezus ziet,  

die vreest voor dood en helle niet. 

 

3. Want nu de Heer’ is opgestaan, 

nu vangt het nieuwe leven aan, 

een leven door zijn dood bereid, 

een leven in zijn heerlijkheid. 

O grote Christus, eeuwig licht! 

Niets is bedekt voor Uw gezicht; 

Die ons bestraalt, waar wij ook gaan, 

Al schijnt geen zon, al licht geen maan. 

 
 

De collecte is bestemd voor het werk van Gerda Klaver in Guinee-Bissau. 

Wilt u uw gift overmaken? Scan de QR-code achterin het programmaboekje!  

Kijk op www.gerdaklaver.nl voor meer informatie over het werk van Gerda. 



Gift N.N. | Spelt B.V. 
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