Kinderconcert
ten bate van stichting Jafet

Kinderkoor ‘Klein Vogelijn’ o.l.v. Heleen Aalvanger
Jeugdkoor ‘Kol Sjofar’ o.l.v. Heleen Aalvanger
Kinderkoor ‘De jonge lofstem’ o.l.v. Joanne van der Ham
Piano- en orgelbegeleiding door Mariëtte den Haan
Opening en sluiting namens stichting Jafet: Dhr. C. den Bok

Opening
Samenzang – Psalm 81: 1 en 12
Zingt nu blij te moê
't Machtig Opperwezen
Enen lofzang toe;
Om ons heilgenot
Worde Jacobs God
Met gejuich geprezen.

"Opent uwen mond;
Eist van Mij vrijmoedig,
Op mijn trouwverbond;
Al wat u ontbreekt,
Schenk Ik, zo gij 't smeekt,
Mild en overvloedig."

Schriftlezing en meditatie
Kinderkoor ‘De jonge lofstem’
- Jezus is de goede Herder
- Heb je wel gehoord van Abraham?
- Ik kijk omhoog
Gezamenlijke koren
- Alzo lief had God de wereld
Kinderkoor ‘Klein Vogelijn’
- Laat ons met elkander
- God, Die alles maakte
- Uw Woord is een lamp
Uitleg over het werk van stichting Jafet
Samenzang – Psalm 146: 5 en 8 (collecte)
't Is de HEER, die 't recht der armen,
Der verdrukten gelden doet;
Die, uit liefderijk erbarmen,

Hongerigen mild'lijk voedt;
Die gevang'nen vrijheid schenkt,
En aan hun ellende denkt.
't Is de HEER van alle heren,
Sions God, geducht in macht,
Die voor eeuwig zal regeren
Van geslachte tot geslacht.
Sion, zing uw God ter eer!
Prijs Zijn grootheid; loof den HEER.
Jeugdkoor ‘Kol Sjofar’
- Psalm 130
- Heer’, wees mijn Gids
- Zing een nieuw lied
Kinderkoor ‘De jonge lofstem’
- De herder heeft zich niet vergist
- Danklied
- De Heere zegent
Samenzang – Psalm 42: 1 en 5
'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;
En mijn hart, wat mij moog' treffen,
Tot den God mijns levens heffen.
Kinderkoor ‘Klein Vogelijn’
- Heilig is de Heer’
- Vertrouwen
Gezamenlijke koren
- Heerlijk is Uw Naam
Sluiting
Samenzang – Psalm 116: 1 (kinderen) en 11 (allen)
God heb ik lief; want die getrouwe HEER
Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen;
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen;
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.
Ik zal met vreugd in 't huis des HEEREN gaan,
Om daar met lof Uw groten naam te danken.
Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken:
Elk heff' met mij den lof des HEEREN aan!

