PROGRAMMA
van de orgelbespeling
ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van
JAN VAN BOVEN
als organist van de Hervormde Gemeente Oosterwolde en Noordeinde
op woensdag 23 januari 2008 om 20.00 uur
in de Hervormde Kerk te Oosterwolde
door ds H. Vreekamp
predikant te Oosterwolde en Noordeinde van 1971 tot 1976

1. Canonisch voorspel Psalm 84:1
‘Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot’,
aansluitend samenzang Psalm 84:1 en 6

Jan Zwart (1877-1937)

Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot,
O HEER' der legerscharen God,
Zijn mij Uw huis en tempelzangen.
Hoe branden mijn genegenheen,
Om 's HEEREN voorhof in te treen!
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen;
Mijn hart roept uit tot God, Die leeft,
En aan mijn ziel het leven geeft.
Want God, de HEER', zo goed, zo mild,
Is 't allen tijd een zon en schild.
Hij zal genaad' en ere geven;
Hij zal hun 't goede niet in nood
Onthouden, zelfs niet in de dood,
Die in oprechtheid voor Hem leven.
Welzalig, HEER', die op U bouwt,
En zich geheel aan U vertrouwt.
2. Uit het Orgelbüchlein:
‘Ich ruf’ zu dir, Herr Jesu Christ’ (BWV 639)

Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

3. Uit 30 kleine Choralvorspiele (Opus 135a):

Max Reger (1873-1916)

a. ‘Ach bleib mit deiner Gnade’
b. ‘Was Gott tut, das ist wohlgetan’
c. ‘Freu’ dich sehr, o meine Seele’ (melodie Psalm 42)
4. Toccata en Fuga in d-moll (BWV 565)

J. S. Bach

5. Uit het Orgelbüchlein:
‘O Mensch, bewein dein’ Sünde gross’ (BWV 622)
(melodie Psalm 68)

J.S. Bach

6. Voorspel en koraal Psalm 68
met samenzang Psalm 68:10:

Jan Zwart

Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
Met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
Wie zou die hoogste Majesteit
Dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
Ons 't eeuwig, zalig leven;
Hij kan, en wil, en zal in nood,
Zelfs bij het naad'ren van den dood,
Volkomen uitkomst geven.

