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GEACHTE BELANGSTELLENDE,
HIERBIJ HET PROGRAMMA VAN DE TE ZINGEN ENGELSE HYMNS OP DE
SAMENZANGAVOND VAN D.V. ZATERDAGAVOND 24 SEPTEMBER 2022 IN
DE GROTE KERK VAN VIANEN.
BOVEN IEDERE HYMN TREFT U DE MUZIEKNOTEN VAN DE TUNES AAN
ZODAT U DEZE THUIS KUNT OEFENEN.
TIJDENS DE ZANGAVOND WORDT ER GECOLLECTEERD VOOR STICHTING
HULPINUITVOERING. DEZE STICHTING ONDERSTEUNT EVANGELISATIE-,
BOUW- EN SCHOLINGSACTIVITEITEN ONDER DE ROMABEVOLKING IN
ROEMENIË. MEER INFORMATIE TREFT U AAN OP DE WEBSITE
WWW.HULPINUITVOERING.COM.
BIJ DE UITGANG IS ER EEN COLLECTE VOOR DE BESTRIJDING VAN DE
ONKOSTEN VAN DEZE AVOND.
WIJ HOPEN TOT ZIENS IN VIANEN!

HYMN 1

Jesus, where’er Thy people meet,

WILLIAM COWPER (1731-1800)
TUNE: WAREHAM

1. Jesus, where’er Thy people meet,
There they behold Thy mercy seat;
Where’er they seek Thee Thou art found,
And every place is hallowed ground.

Jezus, overal waar Uw volk samenkomt,
Zien zij Uw genadetroon;
Overal waar zij U zoeken, wordt U gevonden,
En iedere plaats is heilige grond.

2. For Thou, within no walls confined,
Inhabitest the humble mind;
Such ever bring Thee, where they come,
And, going, take Thee to their home.

Want Gij, door geen muur omsloten,
Woont in de nederigen van geest;
Waar ze komen brengen zij U mee,
En als ze gaan nemen ze U mee naar hun huis.

3. Dear Shepherd of Thy chosen few,
Thy former mercies here renew;
Here, to our waiting hearts, proclaim
The sweetness of Thy saving name.

Dierbare Herder van uw weinige verkorenen,
Uw vorige weldaden worden hier vernieuwd,
Hier wordt onze wachtende harten verkondigd
De zoetheid van Uw zaligmakende naam.

4. Behold at Thy commanding word,
We stretch the curtain and the cord;
Come Thou, and fill this wider space,
And bless us with a large increase.

Zie, op Uw bevelend Woord,
Breiden we de gordijnen en koorden uit,
Kom Gij, en vervul deze ruimere plaats,
En zegen ons, door velen toe te brengen.

5. Lord, we are few, but Thou art near;
Nor short Thine arm, nor deaf Thine ear;
O rend the heavens, come quickly down,
And make a thousand hearts Thine own!

Heere, ons getal is klein, maar Gij zijt nabij,
Uw arm niet verkort, Uw oor niet doof;
O, scheur de hemelen, daal spoedig neer,
En maak duizenden harten tot uw eigendom.

HYMN 2

Come, my soul, thy suit prepare

JOHN NEWTON (1725-1807)
TUNE: VIENNA

1 Come, my soul, thy suit prepare,
Jesus loves to answer pray'r.
He Himself has bid thee pray,
rise and ask without delay.

Kom, mijn ziel, maak uw verzoek gereed,
Jezus wil graag uw gebed verhoren.
Hij Zelf heeft u bevolen te bidden,
Daarom zal Hij geen ‘nee’ tegen u zeggen.

2 Thou art coming to a King,
large petitions with thee bring,
for his grace and pow'r are such,
none can ever ask too much.

U komt tot een Koning,
Breng daarom grote verzoeken mee.
Want bij Hem is zo’n kracht en genade,
Dat niemand ooit teveel kan vragen.

3 With my burden I begin,
Lord, remove this load of sin!
Let Thy blood, for sinners spilt,
set my conscience free from guilt.

Ik begin met mijn last;
Heere, neem weg dat pak van zonden!
Laat Uw bloed, voor zondaren gestort,
Mijn geweten vrijmaken van schuld.

4 Lord! I come to Thee for rest,
take possession of my breast;
there Thy blood-bought right maintain,
and without a rival reign.

Heere, ik kom tot U om rust;
Neem bezit van mijn binnenste;
Handhaaf daar Uw met bloed gekochte recht,
En regeer daar zonder een rivaal.

5 While I am a pilgrim here,
let Thy love my spirit cheer;
as my Guide, my Guard, my Friend,
lead me to my journey’s end.

Terwijl ik hier een pelgrim ben,
Laat Uw liefde mijn geest opwekken,
Als mijn Gods, Mijn Wacht, mijn Vriend,
Leid mij tot het doel van mijn reis.

6 Show me what I have to do;
ev'ry hour my strength renew;
let me live a life of faith;

Toon mij wat ik heb te doen,
Vernieuw ieder uur mijn kracht;
Laat mij een leven van geloof leven
Laat mij de dood van Uw volk sterven.

let me die Thy people's death.

Er is een fontein gevuld met bloed,
Gedropen uit Immanuëls aderen,
En zondaars, ondergedompeld in die vloed,
Verliezen al hun schuldige smetten.
De stervende moordenaar verheugde zich
Om die Fontein in zijn dag te zien;

HYMN 3

O God of Bethel! by Whose hand

PHILIP DODDRIDGE (1702-1751)
TUNE: SALZBURG

1. O God of Bethel! by Whose hand
Thy people still are fed;
Who through this weary pilgrimage
Hast all our fathers led:

O God van Bethel, door Wiens hand
Uw volk nog altijd gevoed wordt;
Die door deze vermoeiende pelgrimstocht
Al onze vaderen heengeleid hebt;

2. Our vows, our prayers, we now present
Before Thy throne of grace:
God of our fathers, be the God
Of their succeeding race.

Onze geloften, onze gebeden bieden wij nu
Voor Uw genadetroon aan;
God van onze vaderen, wees de God
Van hun navolgende geslacht.

3. Through each perplexing path of life
Our wandering footsteps guide;
Give us each day our daily bread,
And raiment fit provide.

Leid door elk verwarrend levenspad
Onze dwalende voetstappen;
Geef ons elke dag ons dagelijks brood,
En voorzie ons van geschikte kleding.

4. O spread Thy covering wings around,
Till all our wanderings cease,
And at our Father’s love abode
Our souls arrive in peace.

O, spreid Uw bedekkende vleugels rondom,
Tot al onze omzwervingen ophouden,
En in de geliefde woning van onze Vader
Onze zielen aankomen in vrede.

5. Such blessings from Thy gracious hand
Our humble prayers implore;
And Thou shalt be our chosen God,
And portion evermore.

Zulke zegeningen van Uw genadige hand
Smeken wij in onze ootmoedige gebeden af;
En Gij zult onze uitverkoren God zijn,
En ons Deel tot in eeuwigheid.

HYMN 4 1/2

When this passing world is done

ROBERT MURRAY MAC CHEYNE (1813-1843)
TUNE: WELLS

1. When this passing world is done,
When has sunk yon radiant sun,
When I stand with Christ on high,
Looking o’er life’s history,
Then, Lord, shall I fully know—
Not till then—how much I owe.

Wanneer deze vergankelijke wereld voorbij is,
Wanneer gindse stralende zon weggezonken is,
Wanneer ik met Christus daarboven sta,
En mijn levensgeschiedenis overzie,
Dan, Heere, zal ik ten volle weten –
En niet eerder – hoeveel ik verschuldigd ben.

2. When I stand before the throne,
Dressed in beauty not my own,
When I see Thee as Thou art,
Love Thee with unsinning heart,
Then Lord, shall I fully know—
Not till then—how much I owe.

Wanneer ik voor de troon sta,
Gekleed in een schoonheid niet van mijzelf,
Wanneer ik U zie zoals Gij zijt,
U liefheb met een hart dat niet meer zondigt,
Dan, Heere, zal ik ten volle weten –
En niet eerder – hoeveel ik verschuldigd ben.

3. When the praise of Heav’n I hear,
Loud as thunders to the ear,
Loud as many waters’ noise,
Sweet as harp’s melodious voice,
Then, Lord, shall I fully know—
Not till then—how much I owe.

Wanneer ik de lofprijzing van de hemel hoor,
Luid als donderslagen voor het oor,
Luid als de stem van vele wateren,
Zoet als de melodieuze klank van de harp,
Dan, Heere, zal ik ten volle weten –
En niet eerder – hoeveel ik verschuldigd ben.

HYMN 4 2/2 When this passing world is done
ROBERT MURRAY MAC CHEYNE (1813-1843)
TUNE: WELLS

4. Chosen not for good in me,
Wakened up from wrath to flee,
Hidden in the Saviour’s side,
By the Spirit sanctified,
Teach me, Lord, on earth to show,
By my love, how much I owe.

Verkoren, niet om iets goeds in mij,
Wakker geschud om de toorn te ontvlieden,
Verborgen in de zijde van de Zaligmaker,
Door de Geest geheiligd,
Leer mij, Heere, op aarde te laten zien,
Door mijn liefde, hoeveel ik verschuldigd ben.

5. Oft I walk beneath the cloud,
Dark, as midnight’s gloomy shroud;
But, when fear is at its height,
Jesus comes, and all is light;
Blessed Jesus! bid me show
Doubting saints how much I owe.

Vaak wandel ik onder een wolk,
Donker, als de sombere sluier van middernacht;
Maar wanneer mijn vrees op het hoogst is,
Komt Jezus, en alles is licht;
Gezegende Jezus! gebied mij te laten zien
Aan twijfelende heiligen, hoeveel ik
verschuldigd ben.

HYMN 5

Speak to us, Lord, Thyself reveal

CHARLES WESLEY (1707-1788)
TUNE: ST AGNES

Speak to us, Lord, Thyself reveal,
While here o'er earth we rove;
Speak to our hearts, and let us feel
The kindling of Thy love.

Heere, spreek tot ons en openbaar Uzelf,
Terwijl wij hier over de aarde zwerven.
Spreek tot ons hart, en laat ons voelen
Het brandende vuur van Uw liefde.

With Thee conversing, we forget
All time and toil and care;
Labor is rest, and pain is sweet,
If Thou, my God, art here.

Als we zo met U mogen verkeren, vergeten we
Alle tijd, moeiten en zorgen,
Arbeid is rust, en pijn is zoet,
Als U, mijn God, maar bij mij bent.

Here, then, my God, vouchsafe to stay,
And bid my heart rejoice;
My bounding heart shall own Thy sway,
And echo to Thy voice.

Verleen mij dan, o God, hier te mogen blijven,
En zeg tot mijn hart zich te verblijden.
Mijn bonzend hart zal Uw heerschappij aanvaarden,
En een echo zijn van Uw stem.

Thou callest me to seek Thy face,
'Tis all I wish to seek;
To hear the whispers of Thy grace,
And hear Thee inly speak.

U roept mij om Uw aangezicht te zoeken
Dat is alles wat ik wens te zoeken;
Om de fluisteringen van uw genade te horen,
En U van binnen te horen spreken.

Let this my every hour employ,
Till I Thy glory see;
Enter into my Master's joy,
And find my heaven in Thee.

Laat mij hier ieder uur mee bezig zijn,
Totdat ik uw heerlijkheid zal aanschouwen;
En ingaan in de vreugde van mijn Meester,
En mijn hemel in U te vinden.

HYMN 6

Just as I am, without one plea

CHARLOTTE ELLIOTT (1789-1871)
TUNE: JUST AS I AM

1. Just as I am, without one plea,
But that Thy blood was shed for me,
And that Thou bidst me come to Thee,
O Lamb of God, I come, I come.

Zoals ik ben, ’k pleit anders niet,
Dan dat Uw bloed mij redding biedt,
En dat Gij Zelf mij roepen liet,
O Lam van God, ik kom, ik kom.

2. Just as I am, and waiting not
To rid my soul of one dark blot,
To Thee whose blood can cleanse each spot,
O Lamb of God, I come, I come.

Zoals ik ben, niet meer gewacht,
Ik kan niets doen in eigen macht,
Uw bloed alleen is vol van kracht,
O Lam van God, ik kom, ik kom.

3. Just as I am, though tossed about
With many a conflict, many a doubt,
Fightings and fears within, without,
O Lamb of God, I come, I come.

Zoals ik ben, vaak omgeleid
Door twijfel en schroomvalligheid,
Van binnen vrees, van buiten strijd,
O Lam van God, ik kom, ik kom.

4. Just as I am, poor, wretched, blind;
Sight, riches, healing of the mind,
Yea, all I need in Thee to find,
O Lamb of God, I come, I come.

Zoals ik ben, arm, naakt en blind,
Opdat ’k in U, o Zondaarsvrind,
Mijn rijkdom, licht, ja, alles vind,
O Lam van God, ik kom, ik kom.

5. Just as I am, Thou wilt receive,
Wilt welcome, pardon, cleanse, relieve;
Because Thy promise I believe,
O Lamb of God, I come, I come.

Zoals ik ben, neemt Gij mij aan,
Om mij van zond’ en schuld t’ ontslaan;
Op Uw belofte durf ik staan,
O Lam van God, ik kom, ik kom.

6. Just as I am, Thy love unknown
Hath broken every barrier down;
Now, to be Thine, yea, Thine alone,
O Lamb of God, I come, I come.

Zoals ik ben – Uw liefd’, o Heer’,
Werpt alle hinderpalen neer –
’k Behoor U toe en niemand meer,
O Lam van God, ik kom, ik kom.

7. Just as I am, of that free love
The breadth, length, depth, and height to prove,
Here for a season, then above,
O Lamb of God, I come, I come.

Zoals ik ben, opdat mijn oog
Ten dele hier, volmaakt omhoog,
Uw liefde groot aanschouwen moog’,
O Lam van God, ik kom, ik kom.

HYMN 7

Jesus, my advocate above

CHARLES WESLEY (1707-1788)
TUNE: ABENDS

1. Jesus, my advocate above,
My friend before the throne of love,
If now for me prevails Thy prayer,
If now I find Thee pleading there,
2. If Thou the secret wish convey,
And sweetly prompt my heart to pray –
Hear, and my weak petitions join,
Almighty advocate, to Thine.
3. Fain would I know my utmost ill,
And groan my nature’s weight to feel,
To feel the clouds that round me roll,
The night that hangs upon my soul,
4. The darkness of my carnal mind,
My will perverse, my passions blind,
Scattered o’er all the earth abroad,
Immeasurably far from God.
5. Jesus, my heart’s desire obtain!
My earnest suit present, and gain;
My fullness of corruption show,
The knowledge of myself bestow.
6. O sovereign love, to Thee I cry,
Give me Thyself, or else I die!
Save me from death, from hell set free;
Death, hell, are but the want of Thee.
7. Quickened by Thy imparted flame,
Saved, when possessed of Thee, I am;
My life, my only heaven Thou art,
O might I feel Thee in my heart!

Jezus, mijn Voorspraak hierboven,
Mijn Vriend voor de troon der liefde,
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Heere,
tot lofvind,
van Uw Naam
AlsNu,
nuliefste
ik U daar
pleitend
Laten al onze vermogens samenstemmen;
zijt Gij
waardig;
AlsEindeloze
Gij mijn roem
verborgen
wens
ingeeft
onze
fonteinen
zijn binnen
U.’bidden
(Ps. 87:7)
En‘Almijn
hart
zoet aanspoort
om te
–
Hoor dan, en voeg mijn zwakke beden,
Hier zullenVoorspraak,
wij ons in Uw
liefde
Almachtige
samen
metverblijden,
de Uwe.
Geheel soeverein, rijk en vrij;
Terwijl
zingen
(wijkwaad
hopenbijmet
hart kennen;
en stem):
Graag
wilwe
ik het
ergste
mezelf
onze ernaar
fonteinen
binnen U.’
Ik‘Al
hunker
om zijn
het gewicht
van mijn natuur te voelen,
De wolken die rondom mij zweven,
wie,die
lieve
wie
DeTot
nacht
omJezus,
mijn o,
zieltothangt.
Zullen nooddruftige zondaars vluchten,
dan van
tot Uzelf,
Die onsvan
gebiedt
komen?
DeAnders
duisternis
het bedenken
mijntevlees,
‘Al verkeerde
onze fonteinen
zijn blinde
binnenharstochten,
U.’
Mijn
wil, mijn
Verstrooid over het hele rond der aarde,
Een verzochte,
zwakke
en bevende heilige
Onmetelijk
ver van
God vandaan.
Ligt nu misschien aan Uw voeten;
Laatverkrijg
zijn verwachtingen
of wensen niet verloren gaan;
Jezus,
mijn hartenwens!
‘Al
zijn
fonteinen
zijn
binnen
U.’
Bied [de Vader] mijn ernstige verzoek
aan en vind gehoor;
Toon mijn volheid van verdorvenheid,
Vervulkennis
de arme,
Schenk
van genees
mijzelf.de verwonde,
Laat zondaars, zoals wij,
zegeningen
vantot
hetUheil
en voelen;
O De
soevereine
liefde,
roepsmaken
ik,
‘Al onze
fonteinen
Geef
mij Uzelf,
of ik zijn
sterf!binnen U.’
Red mij van de dood, bevrijd mij van de hel;
Wanneer
aankomen
opgemis
Sions van
bergU.
Dood
en helwijzijn
slechts het
En al Uw heerlijkheid zien,
Zullengemaakt
onze blijde
blijven weergalmen:
Levend
doorzangen
Uw meegedeelde
vlam,
‘Al onze
zijn
Gered
ben fonteinen
ik, wanneer
ik binnen
U bezit.U.’
Mijn Leven, mijn enige Hemel zijt Gij,
O, mocht ik U in mijn hart voelen!

HYMN 8

The day departs

JOHANN ANASTASIUS FREYLINGHAUSEN (1670-1739)
TUNE: DOMINUS REGIT ME

1. The day departs;
Our souls and hearts
Long for that better morrow,
When Christ shall set His people free
From every care and sorrow.

De dag gaat voorbij;
Met hart en ziel
Verlangen we naar die betere morgen,
Wanneer Christus Zijn volk zal bevrijden
Van elke zorg en smart.

2. The sunshine bright
Is lost in night;
O lord, Thyself unveiling.
Shine on our souls with beams of love,
All darkness there dispelling.

De heldere zonneschijn
Is opgegaan in nacht;
O Heere, onthul Uzelf
En beschijn onze zielen met stralen van liefde;
Verdrijf daar alle duisternis.

3. Be Thou still nigh
With sleepless eye,
While all around are sleeping
And angel gards, at Thy command,
Afar all danger keeping.

Wees Gij steeds nabij,
Met een wakend oog,
Terwijl allen om ons heen slapen
En engelenwachters, op Uw bevel,
Alle gevaren verre houden.

3. The land above,
Of peace and love,
No earthly beams need brighten;
For all its borders Christ Himself
Doth with His glory lighten.

Het land hierboven,
Van vrede en liefde,
Heeft geen aardse stralen tot opklaring nodig;
Want al zijn grenzen verlicht Christus Zelf
Met Zijn heerlijkheid.

May we be there,
That joy to share
Glad hallelujahs singing:
With all the ransomed evermore
Our joyful praises bringing.

Mogen wij daar zijn
Om in die vreugde te delen,
En blijde halleluja’s zingen;
Terwijl we met alle vrijgekochten voor eeuwig
Onze vreugde en lofprijzingen brengen.

Lord Jesus, Thou
Our Refuge now,
Forsake Thy servants never;
Uphold and guide, that we may stand
Before Thy throne forever.

Heere Jezus, Gij,
Onze Toevlucht nu,
Verlaat Uw dienaren nooit;
Ondersteun en leid, opdat wij mogen staan
Voor uw troon tot in eeuwigheid.

DE ONDERSTAANDE BEDRIJVEN HEBBEN DEZE AVOND MEDE MOGELIJK GEMAAKT.

EEN GOEDE REIS NAAR HUIS EN D.V. TOT ZIENS.

