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Nederlaag & zege 
naar Psalm 33:6 berijmd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

zondag 10 mei 2020 
18.30 uur 

online via kerkomroep.nl 
vanuit Oude Kerk 

Zoetermeer 

ds. C.H. Wesdorp – voorganger 
Ronald de Jong – cantor-organist 
Wim Wiarda – trompettist 
zangers van Oude Kerk Ensemble 
Jaap van der Giessen – koororgel 

 
Voor de liederen gebruiken we 

Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk (2013) 

 



 

1. Welkom en mededelingen 
 
 
2. Stilte 
 
 
3. Preludium (orgel): Muziek over Psalm 149 
 
 
4. Gods gelofte en groet 
 
 
5. Declamatie: Psalm 149:4 en 5 
 

4. Gods lof zal in hun lied weerklinken. 
En in hun rechterhand zal blinken  
een zwaard dat voor de trots der volken  
Gods wrake zal vertolken. 
De tirannen die God weerstaan  
zullen zij in de boeien slaan. 
Zij juichen nu het bruut geweld  
voorgoed wordt neergeveld.  

5. Nu zal, gelijk er staat geschreven, 
Gods volk in volle vrede leven. 
De boze vijand is verslagen. 
Prijs ’s Heren welbehagen! 
Na het duister der wereldnacht 
blinkt de luister van Gods geslacht.  
Hemel en aarde stemmen saam 
en prijzen ’s Heren naam.  

 
 
6. Muziek (orgel en trompet) over Psalm 149 
 
 
7. Gebed 
 
 
8. Inleiding op het thema ‘Bezetting & bevrijding’ 
 
 
9. Muzikaal intermezzo (klavecimbel): Pavane           W. Byrd (1543-1623) 
 
 
10. Schriftlezing 1: 2 Kronieken 20:1-12 
 
 
11. Zingen: Lied 1010 
 

1. Geef vrede, Heer, geef vrede,  
de wereld wil slechts strijd. 
Al wordt het recht beleden,  
de sterkste wint het pleit. 
Het onrecht heerst op aarde,  
de leugen triomfeert,  
ontluistert elke waarde,  
o red ons, sterke Heer.  

2. Geef vrede, Heer, geef vrede,  
de aarde wacht zo lang,  
er wordt zo veel geleden,  
de mensen zijn zo bang,  
de toekomst is zo duister  
en ons geloof zo klein;  
o Jezus Christus, luister  
en laat ons niet alleen! 



3. Geef vrede, Heer, geef vrede,  
Gij die de vrede zijt,  
die voor ons hebt geleden,  
gestreden onze strijd,  
opdat wij zouden leven  
bevrijd van angst en pijn,  
de mensen blijdschap geven  
en vredestichters zijn.  

4. Geef vrede, Heer, geef vrede,  
bekeer ons felle hart.  
Deel ons uw liefde mede,  
die onze boosheid tart,  
die onze mond leert spreken  
en onze handen leidt.  
Maak ons een levend teken:  
uw vrede wint de strijd!  

 
 
12. Schriftlezing 2: 2 Kronieken 20:13-19 
 
 
13. Zingen: Psalm 23 
 

1. Ik wil van God als van mijn Herder spreken.  
Onder zijn hoede zal mij niets ontbreken.  
Groen is het land waarin Hij mij doet komen,  
fris is de bron die Hij voor mij doet stromen.  
Hij sterkt mijn ziel en wijst mij rechte wegen,  
opdat ik Hem zal prijzen om zijn zegen.  
 
2. Zelfs door een dal van diepe duisternissen  
waar ik het licht der levenden moet missen,  
vrees ik geen kwaad, want Gij zijt aan mijn zijde  
met stok en staf, tot troost en tot geleide. 
Onder het oog van hen die mij verraden  
richt Gij mij toe het nachtmaal der genade.  
 
3. Gij zalft mijn hoofd met d’ olie van uw vrede,  
Gij vult mijn kelk met gelukzaligheden.  
Ja, zaligheid en liefd’ en welbehagen  
zullen mij volgen al mijn levensdagen.  
Ik zal het welkom horen van mijn koning  
en jaar aan jaar verblijven in zijn woning. 

 
 
14. Schriftlezing 3: 2 Kronieken 20:20-30 
 
 
15. Zingen: Lied 1009 
 

1. O lieve Heer, geef vrede 
aan allen hier beneden  
die uitzien naar uw feest,  
opdat de mensen weten:  
uw heilige profeten  
zijn niet verblind geweest.  

2. Doe onze ogen stralen,  
doe ons het hart ophalen  
aan blijdschap na verdriet;  
o God voor wie verschijnen  
Christus en al de zijnen,  
versmaad hun smeken niet! 



3. Verlos ons van de boze,  
laat niet de goddelozen  
op aarde koning zijn! 
Laat ons uw land betreden,  
dat zal een land van vrede, 
van melk en honing zijn! 

 

 
 
16. Overdenking 
 
 
17. Improvisatie (orgel) over Psalm 33 
 
 
18. Declamatie: Psalm 33:4 en 6 
 

4. Wat ook de volkeren beramen,  
Hij slaat het stuk met sterke hand.  
Hij zal hun trots beraad beschamen,  
zijn raadsbesluit houdt eeuwig stand. 
Heel het mensenleven,  
aller volken streven  
rust in Gods beleid.  
Zalig die Hem eren  
’t volk, het erf des Heren,  
nu en voor altijd.  

6. Geen vorst, al gordt hij zich ten strijde,  
geen legermacht behoudt het veld. 
God zal de nederlaag bereiden  
aan hen die bouwen op geweld. 
Zij die zich vermeten,  
hoog te paard gezeten,  
bijten in het zand. 
Nederlaag en zege  
zijn alleen gelegen  
in des Heren hand. 

 
 
19. Muziek (trompet) over Psalm 33 
 
 
20. Schriftlezing 4: Openbaring 19:19-21 
 
 
21. Zingen: Lied 756:1, 4, 5 en 6 
 

1. Laat komen, Heer, uw rijk,  
uw koninklijke dag,  
toon ons uw majesteit,  
Messias, uw gezag! 

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

 
5. Dat alle tirannie  
eens zal geleden zijn? 
O sabbat Gods!  
En zie, dan zal het vrede zijn! 

6. Wij bidden, Heer, sta op  
en kom in heerlijkheid! 
Op U staat onze hoop  
die onze herder zijt! 

 
 



22. Geloofsbelijdenis 
 
 
23. Gebed 
 
 
24. Zingen: Abendlied          F. Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) 
 

Vollendet hat der Tag die Bahn, 
sein Licht der Abend ausgetan 
und überall die dunkle Nacht 
die Zeit der Ruhe hergebracht. 
O reicher Gott, nun segne du 
uns diese Nacht zu guter Ruh. 
Dann sei dir unser Dank gebracht 
für dein Geschenk, die gute Nacht! 

Beëindigd heeft de dag zijn baan, 
het avondlicht is uitgedaan 
nu om ons heen de donk’re nacht 
de tijd van rust is weergebracht. 
O rijke God, zegen ons nu 
in deze nacht met goede rust. 
U zij dan onze dank gebracht 
voor uw geschenk: de ‘goede nacht’! 

 
Drum bring du unser Herz in Ruh 
und schließ uns bald die Augen zu; 
mit deiner Güte decke uns, 
zur rechten Zeit erwecke uns. 
O reicher Gott, nun segne du 
uns diese Nacht zu guter Ruh. 
Dann sei dir unser Dank gebracht 
für dein Geschenk, die gute Nacht! 

 
Breng ook ons hart tot heilzaam’ rust 
en sluit ons straks de ogen toe; 
met uwe goedheid toegedekt, 
wek ons dan weer de nieuwe dag. 
O rijke God, zegen ons nu 
in deze nacht met goede rust. 
U zij dan onze dank gebracht 
voor uw geschenk: de ‘goede nacht’! 

 
 
25. Zegen 
 
 
26. Zingen: Lied 708:6 
 

6. Mijn schild ende betrouwen  
zijt Gij, o God, mijn Heer! 
Op U zo wil ik bouwen,  
verlaat mij nimmermeer! 
Dat ik toch vroom mag blijven,  
uw dienaar t’ aller stond,  
de tirannie verdrijven  
die mij mijn hart doorwondt.  

 
 
27. Postludium (orgel en trompet): Wilt heden nu treden     A. Valerius (1575-1625) 
 
1. Wilt heden nu treden voor God, den Here, 
hem boven al loven van harte zeer, 
en maken groot zijns lieven namens ere, 
die daar nu onzen vijand slaat terneer. 

2. Ter eren ons Heren wilt al uw dagen, 
dit wonder bijzonder gedenken toch, 
maakt u, o mens, voor God steeds wel te dragen 
doet ieder recht en wacht u voor bedrog.  

 



Avondmuziek – Lied, lezing & gebed 
In de serie muzikale avonddiensten heeft deze Avondmuziek als thema: 
‘Nederlaag & zege’ (naar Psalm 33:6 berijmd).  
De tiende mei is een beladen datum: precies 80 jaar geleden begon de bezetting. 
Ook kunnen we 75 jaar vrijheid vieren. We vertellen ‘verhalen om nooit te 
vergeten’, uit ons land en uit de Bijbel. 
In deze online viering klinken rondom dit thema woorden van gedenken en 
bemoediging uit de Bijbel, omlijst door muzikale momenten.  

Deze Avondmuziek wordt online uitgezonden  
via kerkomroep.nl (> Zoetermeer > Oude Kerk > 18.30 uur). 

 
 
Inzameling van de gaven 
Er is veel waardering en animo voor bijzondere diensten in de vorm van 
Evensongs en Cantatediensten in de Oude Kerk. We hopen dat ook deze  
online Avondmuziek op prijs gesteld wordt. 
We doen daarom vrijmoedig een beroep op u om een digitale duit in het zakje  
te doen. Ook voor een online kerkdienst worden kosten gemaakt. Met uw 
bijdrage zijn we in staat om deze diensten te blijven organiseren. 
Uw gulle gift is welkom op rekeningnummer NL40 RABO 0373 7337 39 t.n.v. 
Protestantse Gemeente Zoetermeer inzake wijk 1, onder vermelding van  
'Gift Avondmuziek'. 
 
 
Volgende bijzondere diensten 
De komende periode zijn er de volgende bijzondere diensten op zondagavond  
steeds om 18.30 uur: 

- 11 oktober Cantatedienst 
 m.m.v. Projectkoor Oude Kerk o.l.v. Ronald de Jong  

- 14 november Avondmuziek 
 m.m.v. Oude Kerk Ensemble o.l.v. Ronald de Jong 

- 13 december  Festival of Lessons & Carols  
 m.m.v. Projectkoor Oude Kerk o.l.v. Ronald de Jong 

N.B.  
Op dit moment is nog niet te voorzien of deze diensten op de oorspronkelijke 
manier door kunnen gaan. Mochten er na de zomer nog corona-maatregelen van 
kracht zijn, dan zenden we via kerkomroep.nl een online viering uit. 
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