
Prijslijst koorwerken (minimale order 20 stuks) 

Categorie Psalmen: 
 

Psalm 11   koorpartituur - 3 pag.   vraagprijs €0,90 p/s vanaf 50 st. €0,80 p/s 
(Deze bewerking is verkrijgbaar op de berijming van ds. J. Meeuse en de berijming van 1773) 

 
   orgelpartituur - 4 pag.   vraagprijs €1,50 p/s 
 
Passie en Paaspsalm 22 koorpartituur - 5 pag.   vraagprijs €1,10 p/s vanaf 50 st. €1,00 p/s 
   orgelpartituur - 8 pag.   vraagprijs €2,50 p/s 
 
Psalm 42  koorpartituur - 4 pag.   vraagprijs €1,00 p/s vanaf 50 st. €0,90 p/s 
 (Deze bewerking is verkrijgbaar op de berijming van ds. J. Meeuse en de berijming van 1773) 
 

orgelpartituur - 5 pag.   vraagprijs €1,50 p/s 
 
Psalm 102   koorpartituur - 4 pag.   vraagprijs €1,00 p/s vanaf 50 st. €0,90 p/s 
 (Deze bewerking is ook verkrijgbaar op de tekst van “God zij met u tot ons wederzien”.)  
 

Psalm 118  koorpartituur - 3 pag.   vraagprijs €0,90 p/s vanaf 50 st. €0,80 p/s 

Psalm 121   koorpartituur - 3 pag   vraagprijs €0,90 p/s vanaf 50 st. €0,80 p/s 
meisjeskoor koorpartituur - 4 pag vraagprijs €1,00 p/s vanaf 50 st. €0,90 p/s 
begeleidingspartituur - 4 pag.  vraagprijs €1,50 p/s 

 
Psalm 132   koorpartituur - 2 pag.   vraagprijs €0,80 p/s vanaf 50 st. €0,70 p/s 
 
 

Categorie Gezangen algemeen: 
   
Comt nu met Sangh koorpartituur – 3 pag.   vraagprijs €0,90 p/s vanaf 50 st. €0,80 p/s 
   orgelpartituur – 8 pag.   vraagprijs €2,50 p/s 
   orgel/piano/trompetpart. – 15 pag.  vraagprijs €5,00 p/s 
 (losse instrumentenpartijen t/m volle orkestbezetting op aanvraag verkrijgbaar) 
 
Door de nacht van smart en zorgen – koorpartituur - 1 pag. vraagprijs €0,60 p/s vanaf 50 st. €0,50 p/s 
 
Een vaste Burcht/Ps 46  koorpartituur - 4 pag.  vraagprijs €1,10 p/s vanaf 50 st. €1,00 p/s 

(Deze bewerking is ook verkrijgbaar met het 2e couplet van Een vaste Burcht) 
 

orgelpartituur - 6 pag.  vraagprijs €1,50 p/s 
 
God zij mij U tot ons wederzien    koorpartituur - 4 pag. vraagprijs €1,00 p/s vanaf 50 st. €0,90 p/s 
 (Deze bewerking is ook verkrijgbaar op de tekst van Psalm 102.)  
 
Merck toch, hoe sterck  koorpartituur    te bestellen via www.bzgg.nl 
 
Oudejaarslied   koorpartituur – 1 pag  vraagprijs €0,60 p/s vanaf 50 st. €0,50 p/s 
 
Vader, kwil gaan reizen     te bestellen via www.bzgg.nl 



 
Valerius herdenk-klanken koorpart. -6 pag.  vraagprijs €1,30 p/s vanaf 50 st. €1,20 p/s 
       orgel/piano/fluit/trompetpartituur - 10 pag.  vraagprijs €2,50 p/s 
 (Ook orkestbegeleidingspartituur beschikbaar) 
 
Valerius herdenk-klanken koorpart. -6 pag.  vraagprijs €1,30 p/s vanaf 50 st. €1,20 p/s 

(versie voor gemengd en mannenkoor) 
  orgel/piano/trompetpart - 15 pag.  vraagprijs €5,00 p/s 
 
Veni Creator Spiritus  koorpart. -6 pag.  vraagprijs €1,30 p/s vanaf 50 st. €1,20 p/s 
    orgelpart - 8 pag.  vraagprijs €2,50 p/s 

Wat de toekomst brengen moge koorpartituur - 4 pag. vraagprijs €1,00 p/s vanaf 50 st. €0,90 p/s 

Zonder Mij     koorpartituur -  3 pag.  vraagprijs €0,90 p/s vanaf 50 st. €0,80 p/s 
begeleidingspartituur - 4 pag. vraagprijs €1,50 p/s 

 
 

Categorie Advent/ Kerst 
 
De herders en de wijzen  koorpartituur - 2 pag.  vraagprijs €0,80 p/s vanaf 50 st. €0,70 p/s 
 
De lofzang van Maria  koorpartituur    te bestellen via www.bzgg.nl 
 
Hoe zal ik U ontvangen  koorpartituur - 3 pag.  vraagprijs €0,90 p/s vanaf 50 st. €0,80 p/s 
               (Ook orkestbegeleidingspartituur beschikbaar) 
 
Komt verwondert u hier mensen    te bestellen via www.bzgg.nl 
 

Categorie Passie/ Pasen  
 
Passie en Paaspsalm 22  koorpartituur - 5 pag.  vraagprijs €1,10 p/s vanaf 50 st. €1,00 p/s 
    orgelpartituur - 8 pag.  vraagprijs €2,50 p/s 
 
Leer mij o Heer, Uw lijden  koorpartituur - 1 pag.   vraagprijs €0,60 p/s vanaf 50 st. €0,50 p/s 

 

Categorie Cantates/ Oratoria 
 
Cantate “Ik droomde eens…”  koorpartituur - 6 pag.  vraagprijs €1,50 p/s vanaf 50 st. €1,40 p/s 
 partituur strijkensemble/orgel/piano – 22 pag.  vraagprijs €7,50 p/s 
 partituur orgel/piano/soloinstrument  - 18 pag. vraagprijs €6,50 p/s 
 (losse instrumentenpartijen op aanvraag verkrijgbaar) 
 
Cantate “U heb ik lief, U roep ik aan” koorpart. -6 pag.  vraagprijs €1,30 p/s vanaf 50 st. €1,20 p/s 
             orgelpart - 10 pag. vraagprijs €2,50 p/s 
 


