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Voor de liederen gebruiken we

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

1. Welkom
2. Stilte
3. Preludium: Preludium in G, BWV 541

J.S. Bach (1685-1750)

4. Openingsvers en Lofprijzing (uit Lied 190a)

Voorganger

Heer, open mijn lippen.

Gemeente

Mijn mond zal zingen van uw eer.

Voorganger

God, kom mij te hulp.

Gemeente

Heer, haast U mij te helpen.

Voorganger en gemeente

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.
Halleluja.

5. Gebed
6. Toelichting
7. Muziek: Psalm 149:2, 4 en 5 Laat het een hoge feestdag wezen
2. Laat het een hoge feestdag wezen.
De naam des Heren wordt geprezen
met het aloude lied der vaderen.
De heilige reien naderen.
En zo danst in het morgenlicht
heel Gods volk voor zijn aangezicht
en slaat de harp en roert de trom
in ’s Heren heiligdom.

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.

-2-

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.
8. Lezing 1: Psalm 21:1 en 1 Korintiërs 15:1-6
Psalm 21

Voor de koorleider. Een psalm van David.
1 Korintiërs 15

Broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb,
dat u ook hebt aangenomen, dat uw fundament is en uw redding, als u
tenminste vasthoudt aan de boodschap die ik u verkondigd heb. Anders bent
u tevergeefs tot geloof gekomen. Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven,
heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat Christus voor onze zonden is
gestorven, zoals in de Schriften staat, dat hij is begraven en op de derde dag is
opgewekt, zoals in de Schriften staat, en dat hij is verschenen aan Kefas en
vervolgens aan de twaalf leerlingen. Daarna is hij verschenen aan meer dan
vijfhonderd broeders en zusters tegelijk, van wie er enkelen gestorven zijn,
maar de meesten nu nog leven.
9. Muziek: Lied 618:1, 3 en 4 Christus lag in de dood terneer

Zingen

1. Christus lag in de dood terneer,
geveld door onze zonden,
maar Hij verrees, Hij is de Heer,
de dood is overwonnen.
Vrolijk willen wij nu zijn,
de Heer van harte dankbaar zijn
en zingen halleluja,
halleluja.
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Orgelvers: Christ lag in Todesbanden, BWV 625

J.S. Bach

3. In zijn geliefde Zoon is God
als mens tot ons gekomen,
heeft onze zonde, onze dood,
geheel op zich genomen,
ja, zijn evangeliewoord
zegt ons dat aan de wrede dood
de angel is ontnomen,
halleluja.

Zingen

4. Het was een weergaloos gevecht,
het deed de aarde beven,
de strijd werd vorstelijk beslecht,
de vorst liet zelf het leven.
Wonderlijk is het en groots,
de Davidszoon heeft door zijn dood
de doodsvijand verslagen,
halleluja.
10. Lezing 2: Psalm 21:2-5 en 1 Korintiërs 15:20-28
Psalm 21

HEER, uw kracht verblijdt de koning,
luid juicht hij om uw overwinning.
U gaf hem wat zijn hart verlangde,
het verzoek van zijn lippen wees u niet af. sela
U nadert hem met rijke zegen
en plaatst op zijn hoofd een gouden kroon.
Leven heeft hij gevraagd, u hebt het hem gegeven,
lengte van dagen, voor eeuwig en altijd.
1 Korintiërs 15

Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als de eerste van de
gestorvenen. Zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de
opstanding uit de dood er gekomen door een mens. Zoals wij door Adam
allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend worden gemaakt. Maar
ieder op de voor hem bepaalde tijd: Christus als eerste en daarna, wanneer hij
komt, zij die hem toebehoren. En dan komt het einde en draagt hij het
koningschap over aan God, de Vader, nadat hij alle heerschappij en elke macht
en kracht vernietigd heeft. Want hij moet koning zijn totdat ‘God alle vijanden
aan zijn voeten heeft gelegd’. De laatste vijand die vernietigd wordt is de
dood, want er staat: ‘Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd.’ Wanneer er ‘alles’
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staat, is dat natuurlijk uitgezonderd degene die alles aan hem onderwerpt. En
op het moment dat alles aan hem onderworpen is, zal de Zoon zichzelf
onderwerpen aan hem die alles aan hem onderworpen heeft, opdat God over
alles en allen zal regeren.
11. Muziek: Psalm 21:1, 3 en 7 O Heer, de koning is verheugd

Zingen

Orgelvers

1. O Heer, de koning is verheugd!
Hij wil uw almacht prijzen,
U juichend dank bewijzen.
Gij schonk hem dapperheid en deugd.
Gij hebt op zijn gebed
hem door uw hulp gered.

3. Al wat de koning had begeerd
van U, o God, was leven;
en Gij hebt hem gegeven
een leven dat de tijd trotseert,
een leven voor altijd
in onvergank'lijkheid.

Zingen

7. Verhef U in uw kracht, o Heer,
toon uw geducht vermogen
aan sterfelijke ogen.
Wij willen zingen tot uw eer,
willen uw wondermacht
lofzingen dag en nacht.
12. Lezing 3: Psalm 21:6-7 en Filippenzen 2:6-11
Psalm 21

Groot is zijn roem door uw overwinning,
u tooit hem met glans en met glorie,
u schenkt hem voor altijd uw zegen,
u verblijdt hem met het licht van uw gelaat.
Filippenzen 2

Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar
deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan
een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd
gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem
hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat,
opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde
en onder de aarde, en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer
van God, de Vader.
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13. Muziek: Easter Glory: Christ the Lord is Risen Today arr. James Curnow (1943)
14. Lezing 4: Psalm 21:8 en Kolossenzen 1:13-20
Psalm 21:8

Ja, de koning vertrouwt op de HEER,
door de trouw van de Allerhoogste wankelt hij niet.
Kolossenzen 1

Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis
en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon,
die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden.
Beeld van God, de onzichtbare, is hij,
eerstgeborene van heel de schepping:
in hem is alles geschapen,
alles in de hemel en alles op aarde,
het zichtbare en het onzichtbare,
vorsten en heersers, machten en krachten,
alles is door hem en voor hem geschapen.
Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in hem.
Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk.
Oorsprong is hij,
eerstgeborene van de doden,
om in alles de eerste te zijn:
in hem heeft heel de volheid willen wonen
en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen,
alles op aarde en alles in de hemel,
door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis.
15. Muziek: Lied 625 Groen ontluikt de aarde
1. Groen ontluikt de aarde
uit het slapend graan,
nu de zon de zaden
roept om op te staan.
Liefde staat op,
wordt wakker uit de dood.
Liefde draagt, als koren,
halmen, vol en groot.

2. Onder steen bedolven
lijkt de liefde Gods.
Rest haar niets dan rusten
in de harde rots?
Diep in het graf
is Hij de weg gegaan
van het zaad dat stervend
nieuw ontkiemt tot graan.
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3. Zaad van God, verloren
in de harde steen
en ons hart, in doornen
vruchteloos alleen –
heen is de nacht,
de derde dag breekt aan.
Liefde staat te wuiven
als het groene graan.
16. Lezing 5: Psalm 21:9-13 en Openbaring 20:1-3, 7-10, 14
Psalm 21

Uw hand zal uw vijanden slaan,
uw machtige hand uw haters treffen,
u doet hen branden als vuur in een oven
wanneer u verschijnt.
De HEER zal hen in zijn woede verslinden,
vuur zal hen verteren.
Hun kinderen zult u op aarde verdelgen,
hun nageslacht uitroeien onder de mensen.
Al spannen zij tegen u samen,
al zinnen zij op kwaad, ze bereiken niets,
want u zult hen op de vlucht jagen,
u schiet uw pijlen recht op hen af.
Openbaring 20

Ik zag een engel uit de hemel neerdalen met de sleutel van de onderaardse
diepte en zware ketenen in zijn hand. Hij greep de draak, de slang van weleer,
die ook duivel of Satan wordt genoemd, en ketende hem voor duizend jaren.
Hij gooide hem in de diepte, sloot de put boven hem en verzegelde die, opdat
de volken niet meer door hem misleid zouden worden tot de duizend jaar
voorbij waren; daarna moet hij korte tijd worden losgelaten.
Wanneer de duizend jaar voorbij zijn, zal Satan uit zijn gevangenis worden
losgelaten. Dan gaat hij eropuit om de volken aan de vier hoeken van de
aarde, Gog en Magog, te misleiden. Hij brengt hen voor de strijd bijeen, een
menigte zo talrijk als zandkorrels aan de zee. Ze trekken op, over de hele
breedte van de aarde, en omsingelen het kamp van de heiligen en de geliefde
stad. Maar vuur daalt neer uit de hemel en verteert hen. En de duivel, die hen
misleidde, wordt in de poel van vuur en zwavel gegooid, bij het beest en de
valse profeet. Daar zullen ze dag en nacht worden gepijnigd, tot in
eeuwigheid.
Toen werden ook de dood en het dodenrijk in de vuurpoel gegooid. Dit is de
tweede dood: de vuurpoel.
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17. Muziek: Lied 622:1, 2 en 6 Nu triomfeert de Zoon van God

Zingen

1. Nu triomfeert de Zoon van God
die is verrezen uit de dood,
halleluja, halleluja,
met grote pracht en heerlijkheid.
Hem zij de lof in eeuwigheid!
Halleluja, halleluja.

Orgelvers: Heut’ triumphieret Gottes Sohn, BWV 630

J.S. Bach

2. Hij heeft de duivel alle macht,
ontnomen, hem ten val gebracht.
Halleluja, halleluja.
Hij heeft gelijk een grote held
de boze reddeloos geveld.
Halleluja, halleluja.

Zingen

6. Aan God de Vader in zijn troon,
aan Christus, zijn geliefde Zoon,
hallelluja, halleluja,
en aan de Geest zijn toegewijd
lof, dank en eer in eeuwigheid.
Halleluja, halleluja.
18. Lezing 6: Psalm 21:14 en Romeinen 11:33-36
Psalm 21

Verhef u, HEER, in uw kracht,
wij zullen uw macht in liederen bezingen.
Romeinen 11

Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk
zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen. ‘Wie kent de gedachten van de
Heer, wie was ooit zijn raadsman? Wie heeft hem iets gegeven dat door hem
moest worden terugbetaald?’ Alles is uit hem ontstaan, alles is door hem
geschapen, alles heeft in hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in
eeuwigheid. Amen.
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19. Muziek: Lied 623:1, 2 en 3 O hart, spring op vol vreugde

Zingen

Orgelvers

1. O hart, spring op vol vreugde,
want dit is ongehoord:
God heeft de dood beteugeld,
zijn grote dag breekt door!
Mijn Heer was weggebracht
naar wat ons allen wacht,
waar ieder mensenkind
zijn laatste rustplaats vindt.

2. Hij was door steen omsloten,
maar heeft op deze dag
zijn grafsteen weg gestoten
en heel de schepping lacht!
Hoe vrolijk treedt Hij aan,
zwaait met zijn zegevaan;
bij 't opgaan van de zon
vocht Hij en overwon!

Zingen

3. Hij heeft het graf verlaten:
een nieuwe Adam lacht.
De vijand heeft, verslagen,
zijn prooi bij Hem gebracht:
nu spreidt de hel zijn buit
voor Christus' voeten uit
en legt zijn wapens neer.
De zege is de Heer!
20. Gebeden

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

21. Zegen
Voorganger: De vrede van God, die alle verstand te boven gaat,
zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.
Gemeente: Amen.
22. Postludium: Allegro uit Concerto in D, voor orgel en trompet, TWV 51 (arr.)
G.Ph. Telemann, (1681-1767)
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Inzameling van de gaven
Er is veel waardering en animo voor muzikale avonddiensten in de Oude Kerk,
zoals in de vorm van deze Avondmuziek. 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'. Zie ook de informatie op www.oudekerkgemeente.nl.
Volgende muzikale avonddiensten
Geplande data in het najaar (onder voorbehoud):
- 10 oktober 2021
- 14 november 2021
- 12 december 2021

www.oudekerkgemeente.nl | projectkooroudekerk@gmail.com
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