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Beste luisteraar, 

Namens het team van Content Orgels heten we u online van harte welkom
op dit concert van Duo Hoekman en Lydia Zeevat!

Deze avond concerteert Duo Hoekman vanuit onze concertzaal. Door de
bijzondere akoestiek in deze zaal komt de combinatie orgel en zang
optimaal tot zijn recht.

Het orgel
De Content Concerto Jubileo 40 is een bijzonder instrument. De digitale
samples van dit Content-orgel (met maar liefst vier verschillende
orgelstijlen) worden extra natuurgetrouw weergegeven door een uniek
systeem. De orgelkast die u voor u ziet is gevuld met pijpwerk, van kleine
pijpjes tot de grote frontpijpen links en rechts naast de speeltafel. Onder
ieder van deze pijpen bevindt zich een luidspreker. Hierdoor wordt de
orgelklank in de orgelpijp versterkt. U luistert dus vanavond naar een
digitaal pijporgel!   

Dat een Content orgel niet alleen als orgel klinkt, hoort u vanavond ook.
Een heel orkest komt tot klinken! Dit orgel is uitgerust met de Content
ExtraVoice-module, welke ook op de meeste van onze huiskamerorgels
leverbaar is. 

Mede namens de Duo Hoekman wensen wij u een mooie en muzikale
avond toe en hopen u graag nog eens te ontmoeten bij één van onze
activiteiten! 

 
 Team Content Orgels    



1. Psalm 47 | 'God vaart, voor het oog'

2. Daar ruist langs de wolken

Daar ruist langs de wolken een lieflijke Naam,
die hemel en aarde verenigt te zaam.
Geen naam is er zoeter en beter voor ’t hart,
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
Kent gij, kent gij, die Naam nog niet?

Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied.
Die Naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,
want Hij kwam om zalig te maken op aard’.
Zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf
en zo, door Zijn bloed, hen genade verwierf.
Kent gij, kent gij, die Jezus niet?
Die om ons te redden de hemel verliet.

Eens buigt zich ook alles voor Jezus in ‘t stof
en engelen zingen voortdurend Zijn lof.
O, als wij door Jezus, verheerlijkt eens staan,
dan heffen wij juichend de jubeltoon aan:
Jezus, Jezus, Uw Naam zij d’eer,
want Gij zijt der mensen en engelen Heer.
Jezus, Jezus, Uw Naam zij d’eer,
want Gij zijt der mensen en engelen Heer.

 Harp, orgel en zang

Samenzang
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Uitzien naar verlangen



3. Psalm 8:2, 4 en 9

4. Kroon Hem met koningskroon

Samenzang, alleen vers 2:
Kroon Hem, de levensvorst 
Hij overwon het graf. 
Verrezen is Hij, glorieus 
die ons het leven gaf. 
Wij zingen nu voor Hem 
die stierf en hoog verrees, 
de dood versloeg en leven geeft 
en zo Gods kracht bewees.

5. Psalm 98:3 en 4 
Doet bij uw harp de psalmen horen;
Uw juichstem geev' den HEERE dank;
Laat klinken, door uw tempelkoren,
Trompetten en bazuingeklank;
Dat 's HEEREN huis van vreugde druise
Voor Isrels grote Opperheer;
De zee met hare volheid bruise,
De ganse wereld geev' Hem eer.

Laat al de stromen vrolijk zingen,
De handen klappen naar omhoog;
't Gebergte vol van vreugde springen
En hupp'len voor des HEEREN oog:

 Harp, orgel en zang

Harp, orgel en samenzang

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samenzang
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6. Psalm 98:3 en 4 
Hij komt, Hij komt, om d' aard' te richten,
De wereld in gerechtigheid;
Al 't volk, daar 't wreed geweld moet zwichten,
Wordt in rechtmatigheid geleid.

7. Psalm 68 

8. Er komen stromen van zegen

Samenzang, alleen refrein 
Stromen van zegen,
komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp’len reeds neder,
zend ons die stromen, o Heer.

9. Psalm 84:1
Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot,
O HEER, der legerscharen God,
Zijn mij Uw huis en tempelzangen!
Hoe branden mijn genegenheên,
Om 's HEEREN voorhof in te treên!
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen;
Mijn hart roept uit tot God, Die leeft,
En aan mijn ziel het leven geeft.

 Samenzang
 
 
 
 
 

Harp, orgel en zang
 

Orgel en samenzang
 
 
 
 
 
 
 

Orgel en samenzang
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10. Eens, als de bazuinen klinken
Eens, als de bazuinen klinken,
 uit de hoogte, links en rechts,
 duizend stemmen ons omringen,
 ja en amen wordt gezegd,
 rest er niets meer dan te zingen,
 Heer, dan is Uw pleit beslecht.

 Scheurt het voorhang van de wolken,
 wordt Uw aangezicht onthuld,
 vaart de tijding door de volken,
 dat Gij alles richten zult,
 Heer, dan is de dood verzwolgen,
 want de schriften zijn vervuld.

 Van die dag kan niemand weten,
 maar het woord drijft aan tot spoed,
 zouden wij niet haastig eten,
 gaandeweg Hem tegemoet,
 Jezus Christus, gist'ren, heden,
 komt voor eens
 en komt voor goed.

11. God is getrouw, Zijn plannen falen niet 

12. Wat de toekomst brenge moge
 

 Samenzang
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orgel en zang
 

Harp, orgel en zang
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13. Wees mijn verlangen

14. Lichtstad met uw paar'len poorten
Lichtstad met uw paar'len poorten
Wond're stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men op deez' aarde
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd

Refrein:
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
Luist'ren naar zijn liefdesstem
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem

Heilig oord vol licht en glorie
Waar de boom des levens bloeit
En de stroom van levend water
Door de gouden godsstad vloeit
Refrein

Wat een vreugde zal dat wezen
Straks vereend te zijn met Hem
In die stad met paarlen poorten
In het nieuw Jeruzalem
Refrein 

15. Maranatha

 Harp
 

Samenzang
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orgel en zang
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Over Duo Hoekman
Duo Hoekman bestaat uit twee neven: Geert Jan Hoekman en John
Hoekman. Geert Jan is de organist, en John zingt. Hun drijfveer is
eenvoudig: Ze willen zingen tot Gods eer. Daarom zingen ze
voornamelijk geestelijk repertoir. Dit repertoir is wel heel breed: 'Van
psalmen op hele noten zoals ze in de rechts-bevindelijke kring worden
gezongen, tot de nieuwste nummers van de band Sela,
opwekkingsmuziek uit de links-evangelische hoek'.

Het duo werd vooral bekend via hun YouTube kanaal en social media.
Daar uploaden ze wekelijks nieuwe video's van hun samenspel. De
ene keer spelen ze vanuit de huiskamer, en de volgende keer vanuit
een kerk, vaak ergens in Zeeland en omstreken.


