Avondmuziek
Liturgie van aanbidding

zondag 11 oktober 2020
18.30 uur
Oude Kerk
Dorpsstraat 59
Zoetermeer

ds. C.H. Wesdorp – voorganger
Ria Kamp – declamatie
Debora Berghuijs – sopraan
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 geen samenzang.
Het Oude Kerk Ensemble zingt ook de gemeentezang-liederen. Mee neuriën mag.
1. Welkom
2. Stilte
3. Preludium (orgel): Vater unser in Himmelreich

J. Schneider (1702-1788)

4. Mededelingen

Gemeente gaat staan
5. Ensemble: Lied 273:1 en 2 Loof God, die zegent al wat leeft
1. Loof God,
die zegent al wat leeft,
der heem’len Heer is Hij,
die tussen ons zijn woning heeft.
Die ver is, is nabij.

2. Loof God,
Hij stuurt het schip der kerk,
dat naar de morgen vaart.
Hij is de hartslag van ons werk,
Hij houdt het welbewaard.

6. Gods gelofte en groet

Gemeente gaat zitten
7. Ensemble: Lied 273:3 en 4 Loof God, zijn vinger wijst ons aan
3. Loof God,
zijn vinger wijst ons aan,
een toren in de tijd,
dat het ten hemel toe moet gaan,
en gaat in eeuwigheid.

4. Loof God,
want Hij spreekt onze taal,
Hij troont op onze lof.
In woord en doop en avondmaal
houdt Hij bij ons zijn hof.

8. Gebed
9. Inleiding op het thema ‘Liturgie van aanbidding’

Kyrie
10. Lezing: Psalm 5:2-3
11. Ensemble: Lied 299 e Heer, ontferm u
Heer, ontferm u,
Christus, ontferm u,
Heer, ontferm u over ons.
12. Declamatie: Psalm 5:1 Laat mij, mijn koning, tot U spreken
1. Laat mij, mijn Koning, tot U spreken.
Vroeg in de morgen kom ik, Heer,
en leg mijn noden voor U neer.
Hoor naar mijn zuchten en mijn smeken:
ik wacht uw teken!

Gloria

13. Lezing: Psalm 5:4
14. Ensemble: Psalm 5:3 Ik zal mij naar uw huis begeven
3. Ik zal mij naar uw huis begeven.
Door uwe goedertierenheid
word ik uw tempel ingeleid
en buig mij, Koning van mijn leven,
in vrees en beven.

Sanctus
15. Lezing: Psalm 5:5-7
16. Ensemble: Lied 404d Heilig, heilig, heilig, heilig
Heilig, heilig, heilig, heilig,
heilig o Heer van alle machten,
hemel en aarde zijn vol van uw heerlijkheid.
Hosanna, hosanna, in den hoge, in den hoge,
hosanna in den hoge.
Gezegend die daar komt in de naam van de Heer!
Hosanna, hosanna, in den hoge, in den hoge,
hosanna in den hoge.

17. Declamatie: Psalm 5:2 Gij hebt een afschuw van de zonde
2. Gij hebt een afschuw van de zonde.
Gij haat de hand waar bloed aan kleeft,
de tong die van de leugen leeft.
Wie in geweld hun sterkte vonden
richt Gij te gronde.

Benedictus
18. Lezing: Psalm 5:8-9
19. Ensemble: Psalm 5:4 Maak door uw trouw mijn paden effen
4. Maak door uw trouw uw paden effen,
want mijn belagers staan in ’t rond.
Een open groeve is hun mond,
hun tong een wapen dat zij heffen
om mij te treffen.

Agnus Dei

20. Lezing: Psalm 5:10-11
21. Sopraan solo: Pie Jesu, Domine

G. Fauré (1845-1924)

Pie Jesu, Domine,
dona eis requiem.

Barmhartige Jezus, Heer,
geef hun rust.

Pie Jesu, Domine,
dona eis requiem,
sempiternam requiem.

Genadige Heer Jezus,
geef hun rust,
eeuwige rust

22. Declamatie: Psalm 5:5 Wil, God, hun valse list beletten
6. Wil, God, hun valse list beletten!
Doe vallen hen in eigen val
om de vergrijpen zonder tal,
waarmee zij zich rebels verzetten
tegen uw wetten.

Credo
23. Lezing: Psalm 5:12
24. Ensemble: Lied 341 Wij geloven allen in één God
1. Wij geloven allen in één God,
die de hemel en de aarde
geschapen heeft en Vader is;
ons als kinderen aanvaardde.
Hij wil dagelijks ons voeden,
’t vege lijf ons wel bewaren,
onze ziel voor onheil hoeden
en geen leed mag ons wedervaren.
Hij zorgt trouw voor ons,
houdt de wacht;
de Heer heeft alles in zijn macht.

2. Wij geloven allen in zijn Zoon.
Jezus Christus, onze Here,
die eeuwig bij de Vader woont,
God gelijk in macht en ere.
Uit Maria, die geloofde,
werd de ware mens geboren
die de heil’ge Geest beloofde.
Is voor ons, schuldig en verloren,
aan ’t kruis gestorven.
Uit de dood
ten leven opgewekt door God.

3. Wij geloven in de heil’ge Geest
God, zoals de Zoon, de Vader,
vertroostend wie het oordeel vreest
en verrijkend met zijn gaven,
wie van Christus zijn op aarde,
doet Hij als een lichaam leven,
vrij van kwaad dat hen bezwaarde.
Alle vlees zal dan ook herleven.
Na deez’ ellende
ons bereid
een leven in de eeuwigheid!
Amen.
25. Declamatie: Psalm 5:6 Maar die uw lieve naam belijden
6. Maar die uw lieve naam belijden,
vinden een schuilplaats aan uw hart:
zij zullen vrij van zorg en smart
juichende zich in U verblijden
te allen tijde.

Gebeden

26. Zingen en spreken: Vater unser im Himmelreich

Ensemble zingt

1. Vater unser im Himmelreich,
der du uns alle heißest gleich
Brüder sein und dich rufen an
und willst das Beten von uns han:
gib, dass nicht bet allein der Mund,
hilf, dass es geh von Herzensgrund.
2. Geheiligt werd der Name dein,
dein Wort bei uns hilf halten rein,
dass auch wir leben heiliglich,
nach deinem Namen würdiglich.
Behüt uns, Herr, vor falscher Lehr,
das arm verführet Volk bekehr.

Ensemble zingt

3. Es komm dein Reich zu dieser Zeit
und dort hernach in Ewigkeit.
Der Heilig Geist uns wohne bei
mit seinen Gaben mancherlei;
des Satans Zorn und groß Gewalt
zerbrich, vor ihm dein Kirch erhalt.
4. Dein Will gescheh, Herr Gott, zugleich
auf Erden wie im Himmelreich.
Gib uns Geduld in Leidenszeit,
gehorsam sein in Lieb und Leid;
wehr und steu’r allem Fleisch und Blut,
das wider deinen Willen tut.

Sopraan zingt

5. Gib uns heut unser täglich Brot
und was man b’darf zur Leibesnot;
behüt uns, Herr, vor Unfried, Streit,
vor Seuchen und vor teurer Zeit,
dass wir in gutem Frieden stehn,
der Sorg und Geizens müßig gehn.

M. Luther (1483-1546)

1. O onze Vader, trouwe Heer,
zie uit uw hemel op ons neer;
breng ons als broeders bij elkaar,
maak onze arme woorden waar,
laat wat wij spreken met de mond
opwellen uit des harten grond.

Voorganger spreekt

2. Geheiligd zij uw naam, o Heer,
bewaar ons door de rechte leer,
en maak ons doen en laten rein,
dat wij U niet tot schande zijn.
Breng Gij weer thuis te rechter tijd
het arme volk, dat wordt misleid.
3. Uw koninklijke heerschappij
zij nu en eeuwig ons nabij.
Geleid ons tot het bruiloftsfeest
door alle gaven van de Geest.
Sla het geweld van satan neer,
behoed uw eigen kerk, o Heer.

Gemeente spreekt

4. Als in de hemel hoog en klaar
zo zij op aarde openbaar
uw wil die heilig is en goed.
Neem in bezit ons vlees en bloed,
en maak ons, Heer, in lief en leed
gehoorzaam, tot uw wil gereed.
5. Heer, aller ogen zijn gericht
op U, die leven geeft en licht.
Geef ons vandaag ons daag'lijks brood,
spaar ons voor ziekte en hongersnood.
Geef ieder zo zijn deel, o Heer,
dat hij het neemt te uwer eer.

6. All unsre Schuld vergib uns, Herr,
dass sie uns nicht betrübe mehr,
wie wir auch unsern Schuldigern
ihr Schuld und Fehl vergeben gern.
Zu dienen mach uns all bereit
in rechter Lieb und Einigkeit.

Ensemble zingt

7. Führ uns, Herr, in Versuchung nicht
wenn uns der böse Geist anficht;
zur linken und zur rechten Hand,
hilf uns tun starken Widerstand
im Glauben fest und wohlgerüst’
und durch des Heilgen Geistes Trost.
8. Von allem Übel uns erlös;
es sind die Zeit und Tage bös.
Erlös uns vom ewigen Tod
und tröst uns in der letzten Not.
Bescher uns auch ein seligs End,
nimm unsre Seel in deine Händ.

[…]

Ensemble zingt

9. Amen, das ist: es werde wahr.
Stärk unsern Glauben immerdar,
auf dass wir ja nicht zweifeln dran,
was wir hiermit gebeten han
auf dein Wort, in dem Namen dein.
So sprechen wir das Amen fein.

Voorganger spreekt

6. Vergeef o Vader onze schuld,
zodat weer blijdschap ons vervult;
gelijk wij van hun schuld ontslaan
al wie ons hebben kwaad gedaan.
Maak zo uw vrede openbaar.
U dienend dienen wij elkaar.
7. Leid ons niet in verzoeking, Heer.
Wees ons een sterke tegenweer
ter linker en ter rechterhand.
Wij houden in uw hoede stand,
al woedt de boze onverpoosd,
omdat uw Geest ons hart vertroost.

Gemeente spreekt

8. Verlos ons van de bozen macht,
rondom ons heen heerst diepe nacht.
Verlos ons van de eeuw'ge dood
en sta ons bij in stervensnood.
Neem onze zielen in uw hand
en breng ze in het vaderland.

Voorganger spreekt

9. U is en worde toegebracht
het rijk, de heerlijkheid, de kracht,
U onze Vader op de troon
die tot ons zendt uw lieve Zoon,
die ons door uwe Geest geleidt,
U zij de lof in eeuwigheid.
10. Amen dat is: zo zal het zijn.
Al is 't geloof maar zwak en klein,
Gods goede trouw is groot en sterk
en Christus pleit voor heel zijn kerk.
Waar in zijn naam gebeden is,
is Amen zeker en gewis.

Gezang 48

Liedboek voor de Kerken (1973)

Gemeente gaat staan

Zegen
27. Lezing: Psalm 5:13

28. Ensemble: Psalm 5:7 Want Gij vervult wat Gij beloofde
7. Want Gij vervult wat Gij beloofde,
die vromen met uw zegen dekt:
o Heer, uw sterke vrede strekt
tot schild en schutse voor de hoofden
van die geloofden.
29. 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
30. Postludium (orgel): Wir glauben all an einem Gott, BWV 680
J.S. Bach (1685-1750)
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. Bij de uitgang worden uw gaven ingezameld. Uw gulle gift
is ook 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: (onder voorbehoud vanwege de anticorona-richtlijnen)
- 14 november
Avondmuziek, m.m.v. Oude Kerk Ensemble o.l.v. Ronald de Jong
- 13 december
Festival of Lessons & Carols, m.m.v. Oude Kerk Ensemble

www.oudekerkgemeente.nl | projectkooroudekerk@gmail.com

