
Gerben Mourik, Programma 18 augustus 2018 Oude St. Nicolaaskerk te 
IJsselstein 

 

1. Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621)  

    Vier Variaties Allein Gott in der hoh sei Ehr 

2. Bert Matter (1937)  

    Partita U Here Jezus roep ik aan /  Ich ruf zu Dir, Herr Jesu Christ 

3. Sigfrid Karg-Elert (1877-1933)  

    Symphonischer Choral ‘Ach bleib mit Deiner Gnade’ opus 78, no. 1 

4. Arie J. Keijzer  (1933) 

    Psalm 25 

5. Matthias Weckmann (1621-1674)  

    Magnificat II. Toni 

6. Improvisatie: Koraalfantasie over psalm 100 (LVK 1973) 

 

1)    Juicht Gode toe, bazuint en zingt.  

 Treedt nader tot gij Hem omringt,  

 gij aard' alom, zijn rijksdomein,  

 zult voor den HEER dienstvaardig zijn.  

2)    Roept uit met blijdschap: "God is Hij.  

 Hij schiep ons, Hem behoren wij,  

 zijn volk, de schapen die Hij hoedt  

 en als beminden weidt en voed 

 

 

3)    Treedt statig binnen door de poort,  

 Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord.  

 Heft hier voor God uw lofzang aan:  

 Gebenedijd zijn grote naam.  

 

4)    Want God is overstelpend goed,  

 die ons in vrede wonen doet.  

 Zijn goedheid is als morgendauw:  

 elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.  

 

 



 

Gerben Mourik, Behaalde de diploma’s Uitvoerend Musicus 1e fase -met aantekening 
orgelimprovisatie- en de Master Uitvoerend Musicus (met als hoofdvakken orgel & 
improvisatie) aan het Brabants Conservatorium te Tilburg. Docenten waren Bram Beekman 
en Henco de Berg. Tevens volgde hij privé-lessen bij Ansgar Wallenhorst, Naji Hakim en 
Ben van Oosten.Cursussen improvisatie werden gevolgd bij Thierry Escaich en Loïc 
Maillé.Hij heeft een actieve concertpraktijk waarbij twee elementen in het middelpunt staan: 
het promoten van Nederlandse muziek, en de kunst van het improviseren. Als organist was 
hij werkzaam in Rotterdam (1998-2000), Klundert (2000-2006), en per 1 juli 2006 is hij 
organist van de Grote- of St. Michaelskerk te Oudewater. In deze kerk heeft hij ook een 
lespraktijk voor organisten.Gerben nam deel aan diverse improvisatieconcoursen en 
behaalde de 1e prijs op het Nationale orgelimprovisatieconcours te Zwolle (2003). In 2005 
won hij de 1e prijs op het internationale orgelimprovisatieconcours te St. Albans (UK). In 
2008 won hij het Internationaal Improvisatieconcours te Haarlem; De jury kende Mourik 
deze prijs unaniem toe.In april 2013 werd hij benoemd als Stadsorganist van Oudewater. In 
juni 2015 studeerde hij af als Kerkmusicus I aan het Utrechts Conservatorium.In de cd-serie 
‘Audite Nova’werden op 5 cd’s 10 instrumenten uit de jaren 1950-1975 gedocumenteerd 
met een ruime selectie van orgelmuziek uit de 20e eeuw.De laatste releases betreffen een 
dubbel-cd met werken uit de Franse, Duitse en Nederlandse romantiek, (opgenomen voor 
het Deense label Helikon) opgenomen op het P-G Andersen-orgel in de Ansgars Kirke te 
Aalborg (DK) en de cd ‘Cum Passione’, opgenomen met Hoboïst Han Kapaan. Tevens 
verscheen er mei j.l. een dubbel-cd met psalm-improvisaties, opgenomen op het Kam-orgel 
in de Grote kerk te Dordrecht op zijn eigen label Vita Recordings. Vanaf januari 2016 maakt 
hij deel uit van de redactie van het kerkmuzikale magazine Laetare.Ook begeleidt hij 
veelvuldig solisten en koren, waarbij ook 5 maal een reis naar Engeland werd gemaakt om 
daar Evensongs in beroemde kathedralen te begeleiden (zoals York Minster, Gloucester 
Cathedral & Chicester). In september 2017 werd een nieuw muzikaal duo opgezet met 
blokfluitiste Magda de Jong onder de titel ‘Musica Miniatura’ waarbij twee pijlers de basis 
vormen: Kinderconcerten en optredens op locaties waar geen toetsinstrument(en) aanwezig 
zijn. In oktober 2017 volgde een benoeming tot huisorganist en artistiek leider aan ‘de Stad 
Klundert’.  www.gerbenmourik.nl 

 

Uw aandacht voor:  “de overige zaterdagmiddagzomerconcerten” 

Aanvang 14.30 uur, alle concerten vrije toegang, collecte na afloop. 

25 aug 2018 Gonny van der Maten, cantor-organist van de Oude Kerk, 
Soest 

8 sept. 2018 Open monumentendag 

http://www.gerbenmourik.nl/


Orgelbespelingen: 12.00 - 13.00 - 14.00 - 15.00 uur 

Gerrit Christiaan de Gier, Henk van Lingen, Martien van der Zwan,  

Simon Koolen. www.vanvulpenorgel-ijsselstein.nl 

http://www.vanvulpenorgel-ijsselstein.nl/

