
Officiële ingebruikname
van het nieuwe orgel in Maranathakerk

aan de Nobellaan L40
[hoek Groen van PrinstererlaanJ

te Assen

op donderdag 28 juni L973, des avonds om 8.00 uur

PROGRAMMA

1. Samenzang Psalm l4l:1 (met begeleiding van het electro-
nisch instrument )

Laat 's Heren lot' ten hemel rfzen,
hoe goed is't onze God te prijzen!
't Betaarnt ons psalrnen aan le heffen,
die lief'lfik zijn en harten treffen.
De Heer u.¡il ons in gunst aanscbouwen,
Hl wil Jeruzalem berboøwen,
uergâren en in ureê d.oen leaen,
hen, die uit Isrel zijn uerdreaeø.

2. Schriftlezing en gebed

3. \Telkomstwoord en overdracht van het nieuwe orgel door de voor-
zitter van de orgelcommissie, de heer G. Tigelaar sr.

5. Aanvaarding van het nieuwe orgel door de Praeses van de Kerke-

raad, de \Teleerwaatde Heer Ds. H. J. Begemann

6. Samenzang:

Psalm 98 : 2 (met begeleiding van het 
"t.îî*..r1

Hl heet't gedacht aan zln genade,

zln trouttt aan Isrel nooit gekrenkt.
Dit slaan al 's aardrfiks einden gade,
na oflze God zln heil ons schertþt.

Juich dan den Heer tnet bllde galnaeø,
gij ganse wereld, juich uan ureugd!
Zing urollk in uerheuen psalnzen

het heil, dat d'aard in't rond aerbeugt!

Psalm 98 : I, 3 en 4

Zingt, ziøgt een nieuut gezang de Here,
die grote God, die wond'ren deed!
Zln rechterhand uol sterþt' en. eere,

zln heilig arrn urocht heil na leed.
Dat heil heelt God nu doen uerþonden,
nu heet't Hl zijn gerechtigheid,
zo alekkeloos en ongeschonden,
uoor't heidendorn ten toon gespreid.

Doet b1j utt harp de psalruen horen,
uw juichstem geeu' de Here dank!
Laat klinken door aw tempelÞoren
trorn p e t t e n en b azuin ge klan k !
Dat 's Heren buis uan ureugde draise
ooor Isrels grote Opperheer,
de zee met hare aolheid bruise,
de ganse wereld geeu' Hern eer.

Laat al de strornen urollik zingen,
de handen klappen naar omhoog,
't gebergte aol uan areugde springen
en hupp'len aoor des Heren oog!
Hl komt, Hl kornt orn d'aard te richten,
de utereld in gerechtigheid!
Al't uolk., daar 't wreed geuteld moet zutichten,
zoordt in recbtrnatigheid geleid.

7. Toelichting en demonsmatie van het nieuwe orgel aan de hand van

te spelen improvisaties

8. Orgelbespeling door de orgeladviseur, de heer Hans Erné

1. Twee variaties over psalm 24 Anthony van Noordt

2. Psalm 116 Hendrick SPeuY

3. Voluntary on the Old 100th Henry Purcell
(Psalm 114)

4. Bataglia Imperíal Juan Cabanillos

4. Samenzang



9. Samenzang

10. Sluiting door de Weleerwaarde Heer Ds. H. J. Begemann

Het orgel v¡erd gebour¡/d door de Fa' K' B. Blank k Zn. te Herwijnen

Dispositie van het orgel:

Psalm 87

Zln grondslag, zln onuril<.b're uastigheden
heeft-God getegd op bergen, Hem geufid.
De Heer, die zich in Sions heil uerblldt,
betnint het meer dan alle lacobs steden-

Men spreelet u6n u zeer heerellke dingen,
o schone stad uan Isrels Opperheer!
'k Zie Rahab, iþ zie Babel tot uru eer

bl hen geteld, die mlne grootheid zingen-

De Filistln, de Tyriër, de Moren
ziin binnen u, o Godsslad uoortgebracht.
Van Sion zal hct blryde nageslacht
haast zeggen: ,,Deez' en die is daar geboren"-

God zal hen zelt' beuestigen en schragen
en op zijn rol, u.;aar Hl de aolþen schrllt,
ben tellen, als in Isrel ingellld,
en doen de naarn uan Sions l<ind'ren dragen.

Dan aordt mijn naanz røet lof geiuich geprezen,
dan zullen daar de blijde zangers staan,
de speellieên op de harp en cirubel slaøn,

en binnen u al mijn fonteinen aezen.

Hooldøerk C-G"'
Prestant
Roerfluit
Octaaf
Spitsfluit
Quint
Octaaf
À4ixtuur
Trompet

Pedaal C-t''

Prestant
transmissie

Bourdon
Fagot

Borstwerle C-g"'
Holpijp
Roerfluit
Nasard
Prestant
Tertsfluit
Siflet
Dulciaan
Tremulant

8 vt.
4 vt.
4 vt.
2 vt.

1'lu vt.
1 vt.
8 vt.

8 vt.
8 vt.
4 vt.
4 vt.
3 vt.
2 vt.

4-5 st.
8 vt.

8 vt.

I6
16

vt.
vt.

Koppelingen
Borstwerk aan hoofdwerk
Hoofdwerk aan Pedaal
BorstrÃ¡erk aan PedaaI Orgel in de Maranathakerk

te Assen


