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Woord vooraf

Met het tot stand komen van deze uitgave is een grote wens van de organist in vervulling gegaan: het 
uitgeven van een CD met psalmbewerkingen, gespeeld op het prachtige Van Dam orgel in de Grote Kerk 
van Tholen. Wat de inhoud betreft is bewust gekozen voor bede-, boete- en rouwpsalmen. Het instrument 
leent zich uitermate goed voor de uitvoering hiervan. Behalve van het in- en uitleidende orgelspel treft u 
na elke bewerking een koraal aan. In het booklet vindt u de tekst, die afgedrukt is in de berijming van 1773 
en van Petrus Datheen, zodat u desgewenst mee kunt zingen. 

De gehele opbrengst van de CD is voor  het Canadese Centrum voor Bio-Ethische Hervorming (CCBR). Een 
bijlage over het werk van deze stichting vindt u verderop in dit booklet. 

Veel dank ben ik verschuldigd aan mijn vader Bram Luteijn en mijn schoonzoon Wilbert Braam voor het 
helpen en registreren tijdens de opname. Ook een woord van dank aan het kostersechtpaar Chris en Ri-
anne Donken voor de goede zorgen voor en tijdens de opname, aan Steven en Arend-Jan Wielink van Ex-
cellent Recording voor de wederom fijne samenwerking en mooie opname, en aan HRV voor de prachtige 
verzorging van de layout. 
Bovenal dank aan Hem Die anderen de gaven gaf om de bewerkingen te componeren, en aan mij de kracht 
gaf om deze te vertolken . 
SOLI DEO GLORIA

Tot slot wens ik u veel luistergenoegen toe en spreek ik de wens uit dat de rijke inhoud van de psalmen  
gezegend zou mogen worden.

Voor hen die zouden omkomen

Voor hen die zouden omkomen 

Uit Psalm 139 blijkt dat David een groot ontzag voelde voor het wonder van het menselijk leven en de ontwikkeling 
daarvan in de moederschoot. “Ik loof U, omdat ik op een heel vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben”, roept hij 
uit. “Wonderlijk zijn Uw werken; ook weet het mijn ziel zeer wel “. Deze lofzang staat in schril contrast met de abortus-
praktijken die vandaag de dag in bijna alle landen op aarde plaatsvinden. 

In ons eigen land is het legaal een zwangerschap te beëindigen tot op het ogenblik dat het kind buiten het lichaam 
van de moeder zou kunnen leven dat wil zeggen, tot 24 weken. Daarom sterven er elke dag ongeveer 70 Nederlandse 
kinderen door middel van abortus. In Canada is abortus toegestaan tijdens alle negen maanden van een zwangerschap 
en zelfs tijdens de bevalling. Dit resulteert in zo’n 300 abortussen per dag. 

In Spreuken 31:8 worden we met klem opgeroepen: “Open uw mond voor de stomme, voor de rechtszaak van allen 
die omkomen zouden” (in de Engelse Bijbel: “die bestemd zijn om vernietigd te worden”). In Canada is een pro-life 
organisatie die bestaat uit jonge mensen, elke dag aan het werk om uitvoering te geven aan dit bevel en zodoende een 
einde te maken aan het grove onrecht dat abortus heet. Deze organisatie heet het Canadese Centrum voor Bio Ethische 
Hervorming (CCBR). Veel stafleden en vrijwilligers komen uit reformatorische gemeenten met een Nederlandse 
achtergrond. 

Dag in, dag uit proberen deze jonge mensen Canadezen aan het denken te zetten door hen te confronteren met het feit 
dat het ongeboren kind menselijk leven is en dat daarom abortus onmenselijk is. Op basis van een grondige training 
in pro-life apologetiek en gesprekstechniek, spreken zij met mensen van hart tot hart en proberen zij stap voor stap 
de heersende moraal te veranderen. Met een team van bijna 20 stafleden en vele vrijwilligers hebben zij alleen al in 



MEDITATIEVE KLANKEN MEDITATIEVE KLANKEN 54

het afgelopen jaar ongeveer één miljoen mensen bereikt met hun boodschap. Inmiddels laten opiniepeilingen zien dat 
jonge Canadezen meer pro-life zijn dan welke andere leeftijdsgroep dan ook. Voor een belangrijk deel is dit het gevolg 
van het werk van CCBR.

Het is duidelijk dat we niet allemaal straatwerk kunnen doen en ons fulltime voor het pro-life werk kunnen inzetten, 
maar we worden wel allemaal geroepen iets te doen. Aangezien CCBR in Canada geen ANBI-status kan verkrijgen, is de 
organisatie geheel afhankelijk van giften. Het uitgeven van deze CD heeft daarom  als doel geld bijeen te brengen voor 
deze organisatie en op die wijze het werk te ondersteunen dat gedaan wordt  voor hen die ‘zouden omkomen’.

Wilt u/jij meer weten over het werk dat Nick en Maaike Rosendal  doen voor het ongeboren kind in Canada, ga dan naar 
www.stichtingjoseba.nl  of mail naar info@stichtingjoseba.nl

Preface

Day in, day out, they engage the Canadian public by showing the humanity of the pre-born child and the inhumane 
nature of abortion. Being trained in pro-life apologetics and dialogue, they have heart-to-heart conversations and are 
changing the culture, one mind at a time. With a team of almost 20 staff and many volunteers, they have reached ap-
proximately one million people with the pro-life message in the past year alone. And recent polls showed that young 
Canadians are now 
more pro-life than any other age group, in a large part due to the work of this organization. 
While not all of us can stand on the streets and do full time pro-life work, we are all called to do something. CCBR is 
unable to obtain charitable (AMBI) status in Canada and is funded entirely by the donations of pro-lifers. The purpose of 
this CD, therefore, is raise funds for this organization and aid the work for those that “are appointed to destruction. 
To learn more about the work of CCBR, please visit www.endthekilling.com 

In Psalm 139 we read about David’s amazement over the miracle of human life and development in the womb. “I will praise 
thee; for I am fearfully and wonderfully made,” he exclaims. “Marvellous are thy works; and that my soul knoweth right 
well.” This song of praise is in stark contrast with the practice of abortion, now common in almost all countries across the 
globe. 

In our own country, it is legal to terminate one’s pregnancy up until the moment that the child is considered viable outside 
the mother’s body, which is at 24 weeks. As a result, almost 70 Dutch children die daily through abortion. In Canada, abor-
tion is legal during all nine months of pregnancy, even during the process of birth, which results in almost 300 abortions 
every day. 

In Proverbs 31:8, we are commanded: “Open thy mouth for the dumb in the cause of all such as are appointed to des-
truction.” In Canada, a pro-life organization of all young people works tirelessly to heed this command and end the grave 
injustice of abortion. They are called the Canadian Centre for Bio-Ethical Reform and many of their staff and volunteers 
come from Dutch Reformed background.
Day in, day out, they engage the Canadian public by showing the humanity of the pre-born child and the inhumane nature 
of abortion. Being trained in pro-life apologetics and dialogue, they have heart-to-heart conversations and are changing 
the culture, one mind at a time. With a team of almost 20 staff and many volunteers, they have reached approximately one 
million people with the pro-life message in the past year alone. And recent polls showed that young Canadians are now 
more pro-life than any other age group, in a large part due to the work of this organization. 

While not all of us can stand on the streets and do full-time pro-life work, we are all called to do something. CCBR is unable 
to obtain charitable (AMBI) status in Canada and is funded entirely by the donations of pro-lifers. The purpose of this CD, 
therefore, is raise funds for this organization and aid the work for those that “are appointed to destruction.”

To learn more about the work of CCBR, please visit www.endthekilling.com

Joseba

Joseba
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 1. Palm 1 inleidend orgelspel

 2. Psalm 124 : 2 
  1773  
  Dan hadden zij ons levendig vernield;
  Hun hete toorn had ons gewis ontzield;
  Bedolven in een diepen jammervloed;
  Dan had een stroom, dien niemand tegenhield,
  Ons gans versmoord, had God het niet verhoed.
  
  Datheen 
  Levendig waren wij verslonden wreed,
  Want in toorne waren zij zeer verstoord.
  Wij waren lang in dat water versmoord;
  Want de baren gingen hoog ende breed,
  Die hadden ons overdekt rechtevoort.

 3. Psalm 75 : 5 
  1773
  Want des HEEREN hand besluit
  Enen kelk vol bitterheid,
  In Zijn gramschap toebereid,
  En Hij drenkt er ‘t mensdom uit;
  Doch der goddelozen mond
  Zuigt Zijn hef uit, tot den grond.

  Datheen
  In Gods handen is een kop,
  Vol gemaakt met sterken wijn;
  Hij zal daaruit schenken fijn
  Zijn kind’ren; doch het grondsop
  Zullen al de booz’ onrein
  T’ zamen uitdrinken gemein.
 
4. Psalm 130 : 1 
  1773
  Uit diepten van ellenden
  Roep ik, met mond en hart,
  Tot U, die heil kunt zenden;
  O HEER’, aanschouw mijn smart;
  Wil naar mijn smeekstem horen;
  Merk op mijn jammerklacht;
  Verleen mij gunstig’ oren,
  Daar ‘k in mijn druk versmacht.
 
  Datheen
  Uit de diepten, o Heere,
  Mijner benauwdheid groot,
  Roep ik tot U gaar zere,
  In mijnen angst en nood.
  Heer, wil mijn stem verhoren;

  Want het nu tijd zijn zal;
  Laat komen tot Uw oren
  Mijn klachtig bidden al.

5. Psalm 144 : 2 
  1773
  Wat is de mens? Wat is in hem te prijzen,
  Dat Gij, o HEER’, hem gunsten wilt bewijzen,
  Dat Gij hem kent? Wat is des mensen kind,
  Dat Gij het acht en zo getrouw bemint?
  Hij mag den naam van ijdelheid wel dragen;
  Zijn tijd is kort, en al zijn levensdagen,
  Hoe groot, hoe sterk hij op deez’ aarde zij,
  Gaan snel, gelijk een schaduwe, voorbij.
 
  Datheen
  Wat is toch, Heere, de mens vol ellenden,
  Dat Gij U tot hem goediglijk wilt wenden?
  Wat heeft de mens met zijn kind’ren voor kracht,
  Dat Gij, o Heer, op hem wilt hebben acht?
  De mense mag, als men ‘t recht wil uitspreken,
  Bij een niet met rechte zijn vergeleken;
  Zijn dagen al, hoe heerlijk dat ze zijn,
  Vergaan haast als ener schaduwe schijn.

 7. Psalm 38 : 18 
  1773
  ‘k Wil mijn misdaan, die U tergen,
  Niet verbergen;
  Ik bedek voor U die niet;
  ‘k Ben vanwege al mijn zonden,
  Die mij wonden,
  Vol van kommer en verdriet.
  
  Datheen
  Met schaamte ik mij zeer kwelle
  En vertelle
  Mijne zeer grote misdaad;
  Ik en doe niet dan beklagen
  All’ mijn dagen
  All’ mijn zware zonden kwaad.

 8. Psalm 116 : 2 
  1773
  Ik lag gekneld in banden van den dood,
  Daar d’ angst der hel mij allen troost deed missen;
  Ik was benauwd, omringd door droefenissen;
  Maar riep den HEER’ dus aan in al mijn nood:
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Datheen
  De strikken des doods hadden mij omvaan;
  Ik was beladen met angsten der hellen,
  Ik was in nood, in zuchten en in kwellen;
  Doch ik riep des Heeren Naam alzo aan:

 
8. Gebed des Heeren : 6
  1773
  Vergeef ons onze schulden, HEER’!
  Wij schonden al te snood Uw eer.
  De boosheid kleeft ons altijd aan:
  Wie onzer zou voor U bestaan,
  Had Jezus niet voor ons geleen?
  Wij schelden kwijt, die ons misdeen.
  
  Datheen
  Onze schulden vergeef ons, Heer!
  Dat zij ons niet bedroeven meer;
  Zo wij ook die ons schuldig zijn,
  Haar schuld vergeven dit termijn.
  Tot haren dienst maak ons bereid,
  In rechte liefd’ en enigheid.

 

9. Psalm 141 : 1 
  1773
  ‘k Roep, HEER’, in angst tot U gevloden,
  Ai, haast U tot mijn hulp en red;
  Hoor naar de stem van mijn gebed,
  Daar ik U aanroep in mijn noden.
  
  Datheen
  Ik roep U, Heer, aan in nood niet klein,
  Haast U genadelijk tot mij;
  Open mij nu Uw oren vrij,
  Dewijl ik roepe tot U allein.

 10. Psalm 121 : 1
  1773
   ‘k Sla d’ ogen naar ‘t gebergte heen,
  Vanwaar ik dag en nacht
  Des Hoogsten bijstand wacht.
  Mijn hulp is van den HEER’ alleen,
  Die hemel, zee en aarde,
  Eerst schiep, en sinds bewaarde.
  
  Datheen
  Tot de bergen hef ik op mijn
  Ogen, ende vandaar

  Verwacht ik hulp eenpaar.
  Maar op God Die gemaakt heeft fijn
  Hemel en aard’ in ‘t ronde,
  Wil ik mij vast’lijk gronden. 

 11. Psalm 6 : 2
  1773
  Vergeef mij al mijn zonden,
  Die Uwe hoogheid schonden;
  Ik ben verzwakt, o HEER’,
  Genees mij, red mijn leven:
  Gij ziet mijn beendren beven;
  Zo slaat Uw hand mij neer.
  
  Datheen
  Maar wil U, Heer ontfermen
  En over mij erbermen;
  Ik ben zeer zwak altijd.
  Wil mij gezondheid geven,
  Want mijn ziel en lijf beven
  In deze mijnen strijd. 

 13. Psalm 79 : 4
  1773 
  Gedenk niet meer aan ‘t kwaad, dat wij bedreven,
  Onz’ euveldaad word’ ons uit gunst vergeven.
  Waak op, o God, en wil van verder lijden
  Ons klein getal door Uwe kracht bevrijden.
  Help ons, barmhartig HEER’,
  Uw groten Naam ter eer;
  Uw trouw koom’ ons te stade;
  Verzoen de zware schuld,
  Die ons met schrik vervult,
  Bewijs ons eens genade!
  
  Datheen
  Zij hebben schier Jakobs huis gans vereten,
  En zijn nakomelingen al verbeten;
  Zijn woningen ook geworpen ten gronde,
  Ja gans verwoest, als ‘t blijkt tot dezer stonde,
  Wil Heer! gedenken niet
  De zonden die geschied
  Voor U zijn in voortijden;
  Haast U, Heer, kom toch voort,
  En help ons naar Uw woord
  Want wij zijn in groot lijden.
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Hoofdwerk: 
Bourdon 16
Prestant 8
Holpijp 8
Octaaf 4
Quint 3
Octaaf 2
Mixtuur 4-6 st.
Cornet 3 st.
Trompet 8

Rugwerk:
Prestant 8
Holpijp 8
Octaaf 4
Fluit d’Amour 4
Nasard 3
Octaaf 2
Siflet 1
Carillon II D
Trompet 8
Tremulant

Bovenwerk:
Fluit dolce 8
Viola di 
Gamba 8
Viola 4
Speelfluit 2
Dulciaan 8
Tremulant

Pedaal:
Subbas 16
Prestant 8
Gedekt 8
Octaaf 4
Bazuin 16
Trompet 8

Werktuiglijke registers
Koppel Pedaal-Hoofdwerk
Koppel Hoofdwerk-Bovenwerk
Koppel Hoofdwerk-Rugwerk
Tremulant Rugwerk
Tremulant Bovenwerk

Dispositie van het Van Dam orgel in de Grote Kerk te Tholen
14. Psalm 4 :1
  1773
  Wil mij, wanneer ik roep, verhoren,
  O God, die mijne rechtzaak redt,
  Gij hebt in angst mij hulp beschoren,
  En mij doen gaan in ruime sporen;
  Betoon gena; hoor mijn gebed.
  Wat moogt gij, mannen, toch beginnen?
  Zal steeds tot schande zijn mijn eer?
  Zult gij dan d’ ijdelheid beminnen;
  En t’ enemaal beroofd van zinnen,
  De leugen zoeken, keer op keer?
  
  Datheen
  Als ik U bid, open Uw oren,
  O Heer, mijne gerechtigheid!
  Laat mijn hart bang Uwen troost horen,
  En U stedes komen te voren
  Mijn gebed, naar Uw goedigheid.
  Hoe lang zult gij zoeken, gij heren,
  Mijn eer te schenden met hoogmoed?
  En u tot ijdelheid bekeren?
  De leugen ook, t’ uwer onere,
  Zo liefhebben als gij nu doet?

 15. Psalm 90 - uitleidend orgelspel  
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