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Koor en kerkenraad komen binnen 
 
1. Preludium: Voorspel over Psalm 98: Allegro             R. de Jong (1956) 
 
2. Welkom 
 
3. Stilte 
 

Iedereen gaat staan 
 
4. Zingen: Psalm 98:1 Zing een nieuw lied voor God de Here 
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5. Gods gelofte en groet 
Voorganger (V): In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 
Allen (A):  Amen. 
V:  Genade zij u en vrede. 
A:  Amen. 

 
Iedereen gaat zitten 

 
6. Zingen: Psalm 98:3 en 4 Laat heel de aard’ een loflied wezen 
 

3. Laat heel de aard’ een loflied wezen, 
de psalmen gaan van mond tot mond. 
De naam des Heren wordt geprezen, 
lofzangen gaan de wereld rond. 
Hosanna voor de grote koning, 
verhef, bazuin, uw stem van goud, 
de Heer heeft onder ons zijn woning, 
de Heer die bij ons intocht houdt. 

4. Laat alle zeeën, alle landen 
Hem prijzen met een blij geluid. 
Rivieren klappen in de handen, 
de bergen jubelen het uit. 
Hij komt, Hij komt de aarde richten, 
Hij komt, o volken wees verblijd, 
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, 
zijn heil en zijn gerechtigheid. 

 
7. Lezing 1: Matteüs 24:29-36, 42-44 
 
8. Zingen: Lied 751:1, 2, 3 en 5 De Heer verschijnt te middernacht 

 
Couplet 1: Allen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-4- 

Koor 
2. Want ook als niemand naar Hem vraagt 
noch in zijn dag gelooft, 
zijn komst wordt door geen macht vertraagd: 
Hij heeft het zelf beloofd. 

Koor 
3. Wie waakt er als een trouwe knecht, 
zijn meester toegedaan, 
dat als de Heer komt om zijn recht 
hij voor Hem kan bestaan? 

 
Allen 
5. De Heer verschijnt te middernacht! 
Nu is nog alles stil... 
zalig die toch geduldig wacht 
en Hem begroeten wil. 

 
9. Lezing 2: Matteüs 25:1-13 
 
10.  Koor: Wachet auf, ruft uns die Stimme    E. Pepping (1901-1981) 
 
1. Wachet auf, ruft uns die Stimme 
der Wächter sehr hoch auf der Zinne,  
wach auf du Stadt Jerusalem! 
Mitternacht heißt diese Stunde; 
sie rufen uns mit hellem Munde: 
Wo seid ihr klugen Jungfrauen? 
Wohlauf, der Bräutgam kömmt, 
steht auf, die Lampen nehmt! 
Halleluja! 
Macht euch bereit zur der Hochzeit; 
ihr müsset ihm entgegen gehen. 
 

Op, waak op! zo klinkt het luide. 
Wat wil dit roepen toch beduiden, 
gij torenwachters van de tijd? 
Middernacht is aangebroken, 
zijn uwe lampen wel ontstoken, 
gij maagden, die de Heer verbeidt? 
Gij slapenden, ontwaak, 
de Bruidegom genaakt! 
Halleluja, 
nu opgestaan! Het feest breekt aan; 
gij moet Hem ijlings tegengaan. 

2. Zion hört die Wächter singen, 
das Herz tut ihr vor Freuden springen, 
sie wachet und steht eilend auf. 
Ihr Freund kommt vom Himmel prächtig,  
von Gnaden stark, von Wahrheit mächtig, 
ihr Licht wird hell, ihr Stern geht auf. 
Nun komm, du werte Kron, 
Herr Jesu, Gottes Sohn! 
Hosianna! 
Wir folgen all zum Freudensaal 
und halten mit das Abendmahl. 

Sion hoort de wachters zingen, 
zij voelt het hart van vreugd opspringen, 
ontwaakt met spoed, staat haastig op. 
Uit de hemel daalt Hij neder, 
in waarheid sterk, in liefde teder: 
haar licht verschijnt, haar ster gaat op. 
Kom Heiland, 's aardrijks kroon, 
Heer Jezus, 's Vaders Zoon! 
Zing hosanna, 
kom altemaal ter bruiloftszaal, 
waar Hij ons roept aan 't avondmaal! 
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3. Gloria sei dir gesungen 
mit Menschen- und mit Engelszungen, 
mit Harfen und mit Zimbeln schön. 
Von zwölf Perlen sind die Tore 
an deiner Stadt, wir stehn im Chore 
der Engel hoch um deinen Thron. 
Kein Aug hat je gespürt, 
kein Ohr hat mehr gehört 
solche Freude. 
Des jauchzen wir und singen dir 
das Halleluja für und für. 

Tekst: Ph. Nicolai (1556-1608) 

Laat ons U ter ere zingen 
met allen, die uw troon omringen, 
een koor van mens- en englenstem! 
Paarlen zijn der poorten bogen, 
die nederdalen uit den hoge: 
het hemelse Jeruzalem. 
Geen oog heeft ooit begroet, 
geen hart heeft ooit vermoed 
zulk een vreugde. 
Zo juichen wij en roemen blij 
de glorie van uw heerschappij! 

Vertaling: Lied 749 
 
11.  Lezing 3: Openbaring 20:11-12 en Matteüs 25:31-40 
 
12.  Zingen: Lied 756 Laat komen, Heer, uw rijk 

 
Couplet 1: Allen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koor 
2. Waar blijft het overlang 
beloofde land van God, 
waar liefd' en lofgezang 
verdrijven leed en dood? 
 

Allen 
3. Dat land, het ons vanouds 
vertrouwde Kanaän, 
waar God zijn stad herbouwt; 
Sion, waar zijt ge dan? 
 

Koor 
4. Zal ooit een dag bestaan 
dat oorlog, haat en nijd 
voorgoed zijn weggedaan, 
in deze wereldtijd? 

Vrouwen 
5. Dat alle tirannie 
eens zal geleden zijn? 
O sabbat Gods! En zie, 
dan zal het vrede zijn! 
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Mannen 
6. Wij bidden, Heer, sta op 
en kom in heerlijkheid! 
Op U staat onze hoop 
die onze herder zijt! 
 

Koor 
7. Uw schapen zijn in nood, 
uw naam wordt niets geacht... 
men breekt uw volk als brood, 
men heeft ons opgejaagd. 

Allen 
8. De nacht is als een graf, 
ontij heerst in het rond. 
Kom van de hemel af, 
o Ster van Gods verbond! 

 
13.  Lezing 4: Openbaring 21:1-5 
 
14.  Zingen: Lied 766 Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen 

 

Couplet 1: Allen  
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Koor 
2. Jeruzalem is als een bruid getreden 
voor God in wit en goud 
en in haar held’re ogen staat een vrede, 
door niemand ooit aanschouwd. 
Een stem roept in het rond:  

nu gaat beginnen 
de koninklijke tijd, 
de koning zal de koningin beminnen 
die Hem is toegewijd. 

Allen 
3. De koning die zijn troon  

heeft in den hoge, 
houdt bij de mensen hof 
en alle tranen zal Hij van hun ogen 
afwissen tot zijn lof. 
Er zal geen rouw,  

er zal geen dood meer wezen, 
nergens verdriet meer zijn, 
de eerste dingen werden uitgewezen, 
voorbij ging alle pijn. 

 
15.  Gebeden 

De gebeden worden besloten met het gezamenlijk bidden van het  
‘Onze Vader’. 

 
Iedereen gaat staan 

 
16.  Zingen: Geloofsbelijdenis, Lied 340b 
 

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 
Schepper des hemels en der aarde. 
En in Jezus Christus, 
zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, 
die ontvangen is van de heil’ge Geest, 
geboren uit de maagd Maria, 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
is gekruisigd, gestorven en begraven, 
nedergedaald ter helle, 
ten derden dage wederom opgestaan van de doden, 
opgevaren ten hemel, 
zittende ter rechterhand Gods, 
des almachtigen Vaders, 
vanwaar Hij komen zal om te oordelen 
de levenden en de doden. 
Ik geloof in de heilige Geest, 
ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, 
de gemeenschap der heiligen, 
vergeving der zonden, 
wederopstanding des vleses 
en een eeuwig leven. 
Amen, amen, amen. 
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17.  Zegen 
V:  De vrede van God, die alle verstand te boven gaat,  

zal uw hart en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. 
 
A:  
 

 
Iedereen gaat zitten 

 
18.  Postludium: Wachet auf, ruft uns die Stimme, BWV 645  

 (arrangement voor orgel en trombone)  J.S. Bach (1685-1750) 
 
Kerkenraad en koor verlaten de kerk  
 
 

Inzameling van de gaven (bij de uitgang) 
Er is veel waardering en animo voor muzikale avonddiensten in de vorm van  
Avondmuziek, Evensongs en Cantatediensten in de Oude Kerk van Zoetermeer. We 
doen dan ook vrijmoedig een beroep op u bij de collecte. Met een gemiddelde 
bijdrage van € 5,00 per persoon kunnen we deze diensten blijven organiseren. 

- U kunt uw gaven voor de Avondmuziek geven bij de uitgang in de torenhal. 
- U kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken op dit rekeningnummer: 

NL40 RABO 037 373 3739 t.n.v. Protestantse Gemeente Zoetermeer inz. Wijk 1 
onder vermelding van ‘Avondmuziek november 2021’. 

 

Meezingen? 
Hebt u belangstelling om mee te zingen met het Projectkoor Oude Kerk of het Oude 
Kerk Ensemble? Hebt u koorervaring, tijd voor thuisstudie en affiniteit met geloof en 
kerk? Bel voor informatie met voorzitter Marieke van der Giessen-van Velzen,  
tel. (079) 3 522 519. Aanmelden kan ook via: projectkooroudekerk@gmail.com 
 

Volgende muzikale avonddiensten 
De volgende muzikale avonddiensten vinden plaats op zondag om 18.30 uur, met 
medewerking van het Projectkoor Oude Kerk of het Oude Kerk Ensemble: 

- 12 december 2021 Festival of Lessons and Carols  
- 13 februari 2022  Evensong 
- 13 maart 2022  Avondmuziek 
- 24 april 2022   Cantatedienst 

 
 

 


