
 
 

Avondmuziek 
 

Eeuwigheidszondag 

 

 
 

zondag 22 november 2020 
18.30 uur 

Oude Kerk 
Dorpsstraat 59 

Zoetermeer 

ds. C.H. Wesdorp –  
  pianist-voorganger 

Dick van der Lecq – bas 
Sara Verhulst – viool 
Ronald de Jong – cantor-organist 
zangers Oude Kerk Ensemble 

 
Voor de liederen gebruiken we 

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

In verband met de anticorona-maatregelen is er in de kerk geen samenzang.  
Het Oude Kerk Ensemble zingt ook de gemeentezang-liederen. Mee neuriën mag. 



1. Welkom 
 
 
2. Stilte  
 
 
3. Preludium (orgel): Lamentation     R. de Jong (1956) 
 
 
4. Mededelingen 
 

Gemeente gaat staan 
 
5. Ensemble: Lied 91a Wie in de schaduw Gods mag wonen 

 
1. Wie in de schaduw Gods mag wonen 
hoeft niet te vrezen voor de dood. 
Zoek je bij Hem een onderkomen – 
dan wordt zijn vrede jou tot brood. 
God legt zijn vleugels van genade 
beschermend om je heen als vriend 
en Hij bevrijdt je van het kwade, 
opdat je eens geluk zult zien. 

2. Engelen zendt Hij alle dagen 
om jou tot vaste gids te zijn. 
Zij zullen je op handen dragen 
door een woestijn van hoop en pijn. 
Geen bange nacht zal je doen beven, 
geen ziekte waar een mens van breekt. 
Lengte van leven zal God geven, 
rust aan de oever van een beek. 

 
3. Geen duister zal je overvallen, 
er is een licht dat eeuwig brandt. 
Duizenden doden kunnen vallen, – 
jij blijft geschreven in Gods hand. 
God is een schild voor zijn getrouwen 
die leven van geloof alleen. 
Hij zal een nieuwe hemel bouwen 
van liefde om hun tranen heen. 

 
 
6. Gods gelofte en groet 

Voorganger: In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 
Allen:  Amen. 
Voorganger: Genade zij u en vrede. 
Allen:  Amen. 

 
Gemeente gaat zitten 

 
 
 
 
 
 



7. Ensemble: Psalm 17:3 en 7 Gij hulp van wie wordt overmand 
 

3. Gij hulp van wie wordt overmand, 
hoe wonderbaar kunt Gij bevrijden! 
Hoe zegent Gij die U verbeiden, 
die schuilen bij uw rechterhand. 
Behoed mij dan, laat mij niet vrezen, 
behoed de appel van uw oog; 
breid uit uw vleugels van omhoog 
en laat mij zo geborgen wezen. 

7. O blij vooruitzicht dat mij streelt, 
ik zal, ontwaakt, uw lof ontvouwen, 
U in gerechtigheid aanschouwen, 
verzadigd met uw godd’lijk beeld. 

 
8. Gebed 
 
9. Inleiding op het thema ‘In leven en sterven van de Heer’ 
 
10. Vleugel (ds. Kees Wesdorp): Lied 757 Swing low, sweet chariot   Spiritual 
 

Refrein 
Swing low, sweet chariot, 
coming for to carry me home. 
Swing low, sweet chariot, 
coming for to carry me home. 
 
1. I looked over Jordan,  
and what did I see 
coming for to carry me home. 
A band of angels coming after me, 
coming for to carry me home. O, 
Refrein 
 
2. If you get there before I do, 
coming for to carry me home. 
Tell all of my friends I'm comin’ too, 
coming for to carry me home. O, 
Refrein 
 
3. The brightest day that ever I saw 
coming for to carry me home. 
When Jesus washes my sins away, 
coming for to carry me home. O, 
Refrein 
 
4. I’m sometimes up  
and sometimes down. 
But still my soul feels heavenly bound, 
coming for to carry me home. O,  
Refrein 

Refrein  
Wieg zachtjes,  
lieve wagen. 
Je bent gekomen  
om me thuis te brengen.  
 
1. Ik keek uit over de Jordaan  
en wat zag ik daar?  
Engelen die me opwachtten  
om me naar huis te brengen. 
 
Refrein 
 
2. En mocht jij eerder aankomen dan ik, 
vertel dan al mijn vrienden  
dat ik ook onderweg ben. 
 
Refrein 
 
3. Het is de stralendste dag  
van mijn leven 
wanneer Jezus mijn zonden afwast. 
 
Refrein 
 
4. Soms zit ik in de put,  
dan weer ben ik blij. 
Maar steeds weet mijn ziel  
zich één met de hemel. 
Refrein 



11. Schriftlezing 1: Genesis 48:21 en 49:18, 29-33 
 
 
12. Solo bas (met klavecimbel): Arioso O Herzensweh    Anoniem 
 

O Herzensweh! Wie oft ich seh’  
auf mich und auf mein Leben 
muss ich für der Sündenschuld  
zittern und erbeben. 
 
Ach! Vaters Arm, dich mein erbarm, 
entreiss mich dem Verderben. 
Lass, getreuer Gott, mich nicht  
in den Sünden sterben. 

O hartenpijn! Wanneer ik kijk 
naar mijzelf en mijn leven  
moet ik van schuld en zonde  
bibberen en beven. 
 
Ach! Vaders arm, ontferm u mijner, 
ontruk mij aan het verderf. 
Trouwe God, laat mij toch niet  
in mijn zonden sterven. 

 
 
13. Schriftlezing 2: Job 19:25-27 
 
 
14. Viool en vleugel: Thema uit de film Schindler’s List            J.T. Williams (1932) 
 
 
15. Schriftlezing 3: Romeinen 14:7-9 
 
 
16. Solo bas (met koororgel): Aria Bestelle dein Haus         J.S. Bach (1685-1750) 

Uit Cantate BWV 106 Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit 
 

Bestelle dein Haus!  
Denn du wirst sterben  
und nicht lebendig bleiben. 

Maak je laatste wilsbeschikking op, 
want je sterft. 
Je zult niet meer beter worden.  

Jesaja 38:1 
 
 
17. Schriftlezing 4: 2 Korintiërs 4:16 – 5:1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18. Ensemble: Mit Fried und Freud ich fahr dahin            M. Luther / J.S. Bach 
Uit Cantate BWV 106 Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit 

 
1. Mit Fried und Freud ich fahr dahin 
in Gottes Willen; 
getrost ist mir mein Herz und Sinn, 
sanft und stille; 
wie Gott mir verheißen hat, 
der Tod ist mein Schlaf worden. 
 

In blijde vrede ga ik heen, 
want God wil het. 
Mijn hart getroost, mijn geest sereen, 
zachte stilte. 
Ik slaap in de dood naar God, 
hij heeft zijn woord gehouden. 

2. Das macht Christus, wahr’ Gottes 
Sohn, der treu Heiland, 
den du mich, Herr, hast sehen lan 
und g’macht bekannt, 
dass er sei das Leben mein 
und Heil in Not und Sterben. 
 

Het werk van Christus, zoon van God, 
heiland, herder. 
Mijn ogen zagen hem tot slot,  
Hij mijn redder. 
Hij mijn leven, Hij mijn heil,  
nabij in nood en sterven 

3. Den hast du allen vorgestellt 
mit groß Gnaden, 
zu seinem Reich die ganze Welt 
heißen laden 
durch dein teuer heilsam Wort, 
an allem Ort erschollen. 
 

Aan allen heeft U hem getoond 
in uw mildheid; 
de hele wereld wordt genood 
in zijn heilsrijk. 
Uw volmaakt en kostbaar woord 
roept over alle landen. 

4. Er ist das Heil und selig Licht 
für die Heiden, 
zu erleuchten, die dich kennen nicht, 
und zu weiden. 
Er ist deins Volks Israel 
der Preis, Ehr, Freud und Wonne. 

Voor heidenen is Hij het licht 
en bevrijding. 
Wie u niet kennen geeft Hij zicht, 
doet hen weiden. 
Israël, uw volk is Hij 
tot hoogste eer en vreugde. 

 
 
19. Schriftlezing 5: 1 Korintiërs 15:42-44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20. Vleugel (ds. Kees Wesdorp): Roll, Jordan, roll     Spiritual 
 

Refrein 
Roll, Jordan, roll, roll, Jordan roll 
I want to get to heaven when I die 
To hear Jordan roll 
 
1. My brother, you ought to been there 
Yes, my Lord 
A sitting in the kingdom 
To see o Jordan roll 
 
Refrein 
 
2. My mother, you ought to been there 
Yes, my Lord 
A sitting in the kingdom 
To see o Jordan roll 
 
Refrein 

Refrein 
Rol, Jordaan, rol, hemelrivier. 
Ik verlang naar de hemel te gaan  
als ik sterf en de Jordaan te horen. 
 
Broeder, je hoort daar ook te zijn. 
O ja, mijn Heer! 
Een plaats voor mij in het koninkrijk 
en de Jordaan zien stromen. 
 
Refrein 
 
Moeder, u hoort daar ook te zijn. 
O ja, mijn Heer! 
Een plaats voor mij in het koninkrijk 
en de Jordaan zien stromen. 
 
Refrein 

 
 
21. Schriftlezing 6: 1 Korintiërs 15:51-57 
 
 
22. Ensemble: Lied 256 Bleib mit deiner Gnade bei uns 
 

Bleib mit deiner Gnade bei uns, 
Herr Jesu Christ. 
Ach, bleib mit deiner Gnade bei uns, 
Du treuer Gott. 

Blijf met uw genade bij ons, 
Heer, onze God. 
O, blijf met uw genade bij ons, 
licht in het duister. 

 
 
23. Schriftlezing 7: Openbaring 7:9-17 
 

Gemeente gaat staan 
 
24. Geloofsbelijdenis 

Gesproken door allen, zie voor de tekst ook Lied 340b 
 

Gemeente gaat zitten 
 
25. Gebeden 

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

 
Gemeente gaat staan 



26. Ensemble en gemeente: Lied 727 Voor alle heiligen in de heerlijkheid 
 

1. Voor alle heiligen in de heerlijkheid 
die U beleden in hun aardse strijd, 
zij uw naam lof, o Jezus, te allen tijd! 
Halleluja, halleluja! 

 

2. Gij waart hun rots, hun burg en al hun macht; 
Gij, Heer, hun loods en licht in storm en nacht; 
Gij hebt uw pelgrims veilig thuisgebracht. 
Halleluja, halleluja! 

 

3. Maak al uw strijders in dit aards gevecht 
moedig als hen wier pleit reeds werd beslecht 
tot aan de tijd die Gij hebt toegezegd. 
Halleluja, halleluja! 

 

Gemeente spreekt 
4. Hun is de prijs, de lauwerkrans, de kroon, 
toch zijn wij één, zij zingend voor de troon, 
wij in de wereld, wachtend op Gods Zoon. 
Halleluja, halleluja! 

 

5. Lang valt de tijd en zwaar is ons geding, 
bang is de strijd en vol vertwijfeling, 
dat ons de zege bijna nog ontging. 
Halleluja, halleluja! 

 

Gemeente spreekt 
6. Ten einde raad ontzinkt ons haast de moed 
maar in de verte klinkt ons tegemoet 
trompetgeschal dat Gij weerklinken doet! 
Halleluja, halleluja! 

 

7. Rood is de avond als het zonlicht daalt; 
ook in de dood hebt Gij hun lot bepaald, 
God die de moede strijders binnenhaalt. 
Halleluja, halleluja! 

 

8. Maar een oneindig glorierijker dag 
staat nog te wachten als op uw gezag 
heel ’t heir der heiligen tot U naderen mag. 
Halleluja, halleluja! 

 

9. Daar is de koning als een jonge held! 
Hem komen allen tegemoet gesneld 
van vreugde stralend, scharen ongeteld. 
Halleluja, halleluja! 

 

10. Van alle einders, van de verste kust 
zullen zij vinden vrede, feest en rust, 
U lovend, Vader, Zoon, heilige Geest! 
Halleluja, halleluja! 



27. Zegen 
Voorganger: De vrede van God, die alle verstand te boven gaat,  

zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. 
 
Ensemble:  

 
 
 

Gemeente gaat zitten 
 
28. Postludium (orgel): Improvisatie over Lied 725 Gij boden rond Gods troon 

R. de Jong 
Gij boden rond Gods troon, 

die van zijn aangezicht 
de weerglans verder draagt 

op vleugels van het licht, 
draagt met uw stem 

ons mensenlied 
opdat het zingt 

alleen voor Hem! 
 
 
Inzameling van de gaven 
Er is veel waardering en animo voor muzikale avonddiensten in de vorm van 
Avondmuziek, Evensongs en Cantatediensten in de Oude Kerk. We doen daarom 
vrijmoedig een beroep op u om een (digitale) duit in het zakje te doen. 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'. Ook bij de uitgang in de kerk worden uw gaven ingezameld.  
 
Volgende muzikale avonddiensten 
De komende periode zijn er de volgende muzikale avonddiensten op zondag 
steeds om 18.30 uur: (onder voorbehoud vanwege de anticorona-richtlijnen) 

- 13 december 2020 Festival of Lessons & Carols, met Oude Kerk Ensemble 
- 14 februari 2021 Avondmuziek m.m.v. Oude Kerk Ensemble 
- 11 april 2021 Avondmuziek m.m.v. Oude Kerk Ensemble 

 

 
www.oudekerkgemeente.nl | projectkooroudekerk@gmail.com 


