Avondmuziek
13 maart 2022
18.30 uur
Oude Kerk Zoetermeer

ds. C.H. Wesdorp liturg
Oude Kerk Ensemble
Ronald de Jong cantor-organist
Ricardo Rodríguez Miranda viola da gamba

Kerkenraad, voorganger, koor en dirigent komen binnen
1. Preludium: Pavane in a, voor viola da gamba en klavecimbel
W. Byrd (1543-1623)
2. Welkom
3. Stil gebed
Iedereen gaat staan
4. Zingen: Psalm 43:1, 3 en 5 O God, kom mijn geding beslechten
Couplet 1: Allen

Koor
3. O Here God, kom mij bevrijden,
zend mij uw waarheid en uw licht
die naar uw heil'ge berg mij leiden,
waar Gij mij woning wilt bereiden.
Geef dat ik door U opgericht
kom voor uw aangezicht.

Allen
5. Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen,
mijn hart, wat kwelt gij u zozeer?
Vertrouw op ’s Heren welbehagen.
Hij doet weldra de morgen dagen.
Ja, ik zal zingen tot zijn eer:
mijn redder is de Heer.
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5. Openingsvers en lofprijzing (uit Lied 190a)
Voorganger
Koor
Voorganger
Koor

Heer, open mijn lippen.
Mijn mond zal zingen van uw eer.
God, kom mij te hulp.
Heer, haast U mij te helpen.

Koor

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Iedereen gaat zitten

6. Schriftlezing 1: Exodus 24:12-18
7. Zingen: Lied 543 Gij zijt in glans verschenen
Couplet 1: Koor
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Couplet 2: Allen

Allen
3. Gij zijt in glans verschenen,
verschenen voor altijd.
Gij wilt uw kruis ons lenen,
als licht van eeuwigheid.
Geen ondergang kan dreigen,
of heerlijk rijst uw beeld
en doet ons mee ontstijgen
in glans die alles heelt.
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8. Schriftlezing 2: Marcus 9:2-10
9. Zingen: Lied 545 Christus staat in majesteit
Koor
1. Christus staat in majesteit
door een stralenkrans omgeven
op de berg der heerlijkheid,
licht uit licht en eeuwig leven.
Halleluja.

Koor
2. Mozes en Elia zijn
zijn getuigen, want zij weten:
Hij voltooit de lange lijn
van de wet en de profeten.
Halleluja.

Couplet 3: Allen

Alle mannen
4. Uit de hemel komt een stem
die het visioen komt schragen:
Deze is mijn Zoon; op Hem
rust mijn eeuwig welbehagen.
Halleluja.

Allen
5. Zo wordt God in glans gekend;
Hij, het licht van ons verlangen,
woont niet in een aardse tent,
maar op onze lofgezangen.
Halleluja.
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10.Schriftlezing 3: 2 Petrus 1:12-21
11.Koor: Motet Ave verum corpus
Ave verum corpus
natum ex Maria virgine,
vere passum, immolatum
in cruce pro homine.

E. Elgar (1857-1934)

Cujus latus perforatum
vero fluxit sanguine.

Gegroet waarachtig lichaam
geboren uit de maagd Maria,
dat werkelijk heeft geleden,
en voor de mens geofferd is
aan het kruis.
Uit wiens doorboorde zijde
waarlijk bloed vloeide.

Esto nobis praegustatum
mortis in examine.
O clemens, O pie,
O dulcis Jesu, fili Mariae.

Laat dit ons een voorsmaak zijn
tijdens de beproeving van de dood.
O zachtmoedige, O getrouwe,
O zoete Jezus, zoon van Maria.

12.Geloofsbelijdenis
Gesproken door allen, zie voor de tekst ook Lied 340b
13.Muziek: Andante, voor viola da gamba en klavecimbel
Uit: Sonate in G, BWV 1027

J.S. Bach (1685-1750)

14.Gebeden
De gebeden worden besloten met het gezamenlijk bidden van het
‘Onze Vader’.
Iedereen gaat staan
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15.Zingen Allen: Psalm 111:1 en 5 Van ganser harte loof ik Hem

5. Zijn volk heeft Hij voorgoed bevrijd
en zijn verbond staat voor altijd,
een licht hoog op de berg ontstoken.
Heilig en zeer te duchten is
zijn naam in de geschiedenis.
Nooit wordt wat Hij belooft verbroken.
16.Zegenbede met acclamatie (uit Lied 190a)
Voorganger De Heer schenke ons zijn zegen,
Hij beware ons voor onheil
en geleide ons tot eeuwig leven.
Koor
Amen.
Voorganger Loven wij de Heer!
Koor
Wij danken God!
Iedereen gaat zitten
17.Postludium: Contemplation, voor orgel
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R. de Jong (1956)

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 maart 2022’.

Meezingen?
Ook meezingen 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, of mail naar: 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:
- 24 april 2022
Cantatedienst
- 9 oktober 2022
Evensong
- 13 november 2022
Avondmuziek
- 18 december 2022
Festival of Lessons & Carols
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