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Deze voorjaarscantatedienst  heeft de volgende medewerkenden: 
 
Het Vocaal ensemble Voices 
Marga Melerna mezzo-sopraan 
Leden van het Radio Filharmonisch Orkest 
Bram Brandemann orgel 
Piet Philipse dirigent 
Ds Jacomette de Blois voorganger 
 
Met dank aan alle vrijwilligers maar speciale dank aan de diaconie van de  
Protestantse gemeente van Bussum die deze dienst financieel heeft mogelijk gemaakt. 

Het Vocaal ensemble Voices en het Wilhelminaconsort werden ruim 15 jaar geleden opge-
richt vanuit de cantatedienstcommissie door dirigent Piet Philipse als cantor-organist van de 
protestantse gemeente Bussum om mede invulling te geven aan de cantatediensten in Bus-
sum. Tot die tijd werden cantatediensten ad-hoc gehouden en uitgevoerd door koren van di-
verse samenstelling. Het Vocaal ensemble Voices verzorgd het grootste deel van de cantate-
diensten in de Wilhelminakerk in Bussum. 

Bram Brandemann  studeerde, voordat hij naar het conservatorium ging, orgel en muziekthe-
orie bij Jaap Zwart. Aan het Utrechts Conservatorium ontving hij zijn opleiding bij Theo Teunis-
sen en vooral bij Reitze Smits. Hij behaalde zijn diploma's Docerend en Uitvoerend Musicus in 
1994 en 1996. Tijdens deze studie ontving hij een beurs om zich verder te verdiepen in de 
Frans-romantische en impressionistische muziek aan het Conservatoire de Toulouse. Ook 
studeerde hij hoofdvak Beiaard aan de Utrechtse Hogeschool voor de kunsten bij Todd fair en 
Bernard Winsemius. Verder behaalde hij -bij o.a. dr. Arie Eikelboom- zijn diploma kerkelijk 
orgelspel bij Hogeschool IDE.  

Marga Melerna is de artiestennaam van Marga van Meulenaarsgraf. Marga studeer-
de in 1979 af als zangpedagoge en zangeres. Sinds 2006 is zij ook gecertificeerd 
Alexanderteacher en gespecialiseerd in zangles met Alexandertechniek. Naast haar 
eigen lespraktijk is Marga eerste alt bij het Groot Omroepkoor en treedt zij op als 
solozangeres.   

Piet Philipse studeerde orgel en koordirectie aan de Zeeuwse muziekschool bij Adriaan Fon-
teyn. Tot 2011 was hij de vaste organist van de Wilhelminakerk van Bussum. Op dit moment 
is hij als dirigent verbonden aan het door hem zelf opgerichte Vocaal ensemble Voices en het 
Wilhelminaconsort uit Bussum. Tevens is hij verbonden als cantor-organist aan de cantate-
diensten in Bussum  en cantor van de Rk. St.Vitus in Naarden. 

Het Radio Filharmonisch orkest is één van de omroeporkesten in Nederland en werd in 
1945 opgericht door Albert van Raalte. Het orkest staat in dienst van de Nederlandse Publieke 
Omroep en is prominent aanwezig in de omroepseries NTR ZaterdagMatinee en Het Zondag-
ochtend Concert in het Amsterdamse Concertgebouw, alsook in De Vrijdag van Vredenburg te 
Utrecht. In het Nederlandse muziekleven onderscheidt het orkest zich door bijzonder gepro-
grammeerde symfonische concerten en heeft het zich bovendien opmerkelijk geprofileerd met 
diverse concertante opera-uitvoeringen. Wij zijn bijzonder blij en trots dat wij met leden van dit 
orkest, vaak onder de naam Wilhelminaconsort, al jaren mogen samenwerken. 
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1 allen 
Praise, my soul, the King of Heaven; 
To His feet thy tribute bring. 
Ransomed, healed, restored, forgiven, 
who like me his praise should sing? 
Alleluia! Alleluia! 
Praise the everlasting King. 
 
2 koor 
Praise Him for His grace and favor 
To our fathers in distress. 
Praise Him still the same for ever, 
Slow to chide, and swift to bless. 
Praise Him! Praise Him! Praise Him! 
Glorious in His faithfulness. 
 
3 allen 
Father like He tends and spares us; 
Well our feeble frame He knows. 
In His hands He gently bears us, 
Rescues us from all our foes. 
Praise Him! Praise Him! Praise Him! 
Widely as His mercy flows. 
 
4 koor 
Frail as summer’s flower we flourish, 
Blows the wind and it is gone; 
But while mortals rise and perish 
Our God lives unchanging on, 
Praise Him, Praise Him, Hallelujah 
Praise the High Eternal One!. 
 
5 allen 
Angels, help us to adore Him; 
Ye behold Him face to face; 
Sun and moon, bow down before Him, 
Dwellers all in time and space. 
Alleluia! Alleluia! 
Praise with us the God of grace.  

 
Loof de Koning, heel mijn wezen, 
gij bestaat in zijn geduld, 
want uw leven is genezen 
en vergeven is uw schuld. 
Loof de Koning, loof de Koning, 
tot gij Hem ontmoeten zult.  
 
 
Looft Hem als uw vaadren deden, 
eigent u zijn liefde toe, 
want Hij bergt u in zijn vrede, 
zegenend wordt Hij niet moe. 
Looft uw Vader, looft uw Vader, 
tot uw laatste adem toe. 
 
 
Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, 
Hij kent onze broze kracht. 
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons 
van de boze en zijn macht. 
Looft uw Heiland, looft uw Heiland, 
die het licht is in de nacht. 
 
 
Snel vergaan de mensenkind'ren 
als de bloemen op het veld. 
God alleen is onverminderd 
steeds dezelfde sterke held! 
Looft de Heer van dood en leven, 
Hem die onze dagen telt. 
 
 
Engelen, zingt ja en amen 
met de Koning oog in oog! 
Zon en maan, buigt u tezamen 
en gij sterren hemelhoog! 
Looft uw Schepper, looft uw Schepper, 
looft Hem, die het al bewoog! 

Openingslied 
 

Praise my soul the King of Heaven  Henry F. Lyte 1834 /John Goss1869 / St. Pauls 

Welkom 
 

Votum en Groet 
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And the glory of the Lord; shall be re-
vealed; and all flesh shall see it together; 
for the mouth of the Lord; hath spoken it;  

En de heerlijkheid des Heren zal zich 
openbaren, en al het levende zal dit sa-
men zien:  want de mond des Heren 
heeft het gesproken. 

Uit Handels Messiah 
And the Glory of the Lord 

1. 
Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij 
Wijst mij een groene streek; 
Daar rust ik aan een stille stroom, 
en niets dat mij ontbreekt. 
 
2. 
Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht, 
doet mij zijn wegen gaan, 
de paden van gerechtigheid, 
ter ere van zijn naam. 

3. 
Uw trouw en goedheid volgen mij, 
uw liefde, dag aan dag; 
en wonen zal ik in Gods huis  
zo lang ik leven mag 

Lezen Psalm 23 
 

Mijn God, mijn Herder zorgt voor mij    Scottisch Psalter 1650 

Uit Bach’s cantate 147 “Wohl mir dass ich Jesum habe 

Wohl mir dass ich Jesum habe 
O wie feste halt ich ihn 
Dass er mir mein Herze labe 
Wenn ich krank und traurig bin 
Jesum hab ich der mich liebet 
Und sich mir zu eigen giebet 
Ach drum lass ich Jesum nicht 
Wenn mir gleich mein  Herze bricht. 

Gezegend ben ik met Jezus 
Daarom houd ik mij aan hem vast 
Hij verkikt mijn ziel 
Wanneer ik terneer geslagen ben 
Jezus heeft mij lief 
En heeft zich voor mij gegeven 
Daarom laat ik hem niet los 
Zelfs niet wanneer het mijn hart zou breken.  

Overweging 

Hallelujah, Halleluja, 
want de Almachtige Heer God heerst, 
Hallelujah! Halleluja! (Openbaring 19:6) 
Het Koninkrijk van deze wereld 
is het Koninkrijk van onze God geworden, 
en van Zijn Gezalfde; 
en Hij zal heersen in alle eeuwigheid, 
Hallelujah! Halleluja! (Openbaring 11:15) 
Koning der Koningen, Heer der Heren, 
en Hij zal heersen in alle eeuwigheid, 

Hallelujah, Halleluja, 
for the Lord God Omnipotent reigneth,  
Hallelujah! Halleluja! (Openbaring 19:6) 
The Kingdom of this world  
is become the Kingdom of our Lord,  
and of His Christ;  
He shall reign for ever and ever,  
Hallelujah! Halleluja! (Openbaring 11:15) 
King of Kings, and Lord of Lords, 
And He shall reign for ever and ever, 

Uit Handels Messiah 
Halleluja 

Lezing uit Johannes 14 
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1. allen 
Zingt volop Gods lof, 
de hemelen rond. 
Verblijdt u in Hem, 
een lied in de mond. 
Gij engelen, machten. 
voor Zijn aangezicht. 
En zingt u te buiten, 
in ’t hemelse licht. 

3. allen 
Zingt volop Gods lof, 
laat horen de klank, 
van snaren en fluit, 
betoon Hem uw dank, 
met al wat geluid geeft, 
sla aan het akkoord, 
van wat Hij gedaan heeft 
en zing het dan voort. 
 

 Zingt volop Gods lof C.H.H. Parry  1848 - 1918 

2. koor 
Zingt volop Gods lof, 
gij, aarde in koor, 
stem in met het lied, 
dat daar wordt gehoord. 
Bezing Zijn genade, 
gij schepping looft Hem, 
die u leerde zingen, 
geef liefde uw stem. 

4. allen 
Zingt volop Gods lof, 
want waardig is Hij, 
mijn blijvende dank, 
door Hem toch zijn wij, 
tot leven geroepen, 
voor liefde bestemd, 
besteedt dan uw adem, 
aan zingen voor Hem. 
 
koor 
Amen, amen.  

Dank sei dir, Herr, 
Du hast dein Volk mit dir geführt, 
Israel, hindurch das Meer. 
Wie eine Herde zog es hindurch. 
Deine Hand schützte es, 
in deiner Güte gabst du ihm Heil. 
Dank sei dir, Herr, 
Du hast dein Volk mit dir geführt, 
Israel, hindurch das Meer.  

Dank u Heer 
U hebt uw volk meegevoerd 
Israel door de zee. 
Als een herder hebt u ze geleid 
Uw hand heeft ze beschermt 
In uw goedheid gaf u hen heil 
Dank u Heer 
U hebt uw volk meegevoerd 
Israel door de zee. 

Dank sei dir Herr van G.F.Handel 1685 - 1759 
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Blijf mij nabij    W.H.Monk arr Ton vander Meer/Piet Philipse 

koor 
Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt, 
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt. 
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.  
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij. 
 
koor 
Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt.  
Alles verdoft wat glans bezat en gloed.  
Alles vervalt in 't wisselend getij,  
maar Gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij. 
 
allen 
U heb ik nodig, uw genade is 
mijn enig licht in nacht en duisternis.  
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?  
In nacht en ontij, Heer,  
blijf mij nabij. 

allen 
Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer.  
Tranen en leed zijn nu niet bitter meer.  
Waar is uw prikkel, dood,  
wat dreigt ge mij?  
Ik triomfeer, mij is de Heer nabij. 
 
koor 
Houd, Heer, uw kruis  
hoog voor mijn brekend oog,  
licht in het duister,  
wijs de weg omhoog.  
 
allen 
Uw dag breekt aan,  
de schaduw gaat voorbij.  
In dood en leven, Heer, wees Gij nabij. 

May the Lord show his mercy upon you,  
may the light of his presence be your guide,  
May he guard you and uphold you,  
may his spirit be ever by your side  
When you sleep  
may his angels watch over you,  
when you wake,  
may he fill you with his grace.  
May you love him  
and serve him all your days 
Then in heaven may you see his face.  

A Clare Benediction by John Rutter 1945 - 

Moge de Heer zijn genade op u zijn, 
mag zijn aanwezig licht uw gids zijn,  
Dat Hij u mag bewaren en beschermen,  
mag zijn Geest steeds bij u zijn.  
Als u slaapt 
mogen zijn engelen dan over u waken  
als u op bent  
mag Hij u dan vervullen met genade.  
Dat u Hem mag liefhebben  
en Hem dienen al de dagen van uw leven 
Dan zult u zijn aangezicht zien in de hemel.  

Zegen 
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1. koor 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
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 immermeer. 
 
2.allen 
 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 tel’ken kere: "Christus overwint." 
U zij de glorie, opgestane Heer. 
U zij de victorie, nu en immermeer. 

3. allen 
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
Die mij heeft genezen, Die mij vrede geeft? 
In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot, 
niets heb ik te vrezen in leven en in dood 
U zij de glorie, opgestane Heer. 
U zij de victorie, nu en immermeer. 

Slotlied U zij de Glorie 

Alle medewerkers aan deze dienst wensen u een goede zondag 
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