Cantatedienst
24 april 2022
18.30 uur
Oude Kerk Zoetermeer
ds. C.H. Wesdorp liturg
Projectkoor Oude Kerk
Ronald de Jong dirigent & organist
Solisten
Luc Ket sopraan
Marie Anne Jacobs alt
Arco Mandemaker tenor
Yonathan van den Brink bas
Samengesteld orkest
Barbara Erdner viool
Tomasz Aleksander Plusa viool
Imke Jansen altviool
Elena Gelmi altviool
Marit Broekroelofs viola da gamba
Henk Linker continuo

Kerkenraad, voorganger, koor, musici en solisten komen binnen
1. Orgel: Preludium in c-moll, BWV 549/1

J.S. Bach (1685-1750)

2. Welkom
3. Stil gebed
Iedereen gaat staan
4. Zingen: Psalm 118:1 en 2 Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen
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2. Ik werd benauwd van alle zijden
en riep de Heer ootmoedig aan.
De Heer verhoorde en bevrijdde,
Hij deed mij in de ruimte staan.
De Heer is met mij, ’k zal niet vrezen.
Geen sterveling verschrikt mij meer.
De Heer wil mij tot helper wezen:
ik zie op al mijn haters neer.
5. 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.
Iedereen gaat zitten
6. Zingen: Psalm 118: 5 en 6
5. De Heer is mij tot hulp en sterkte,
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang.
Hij is het, die mijn heil bewerkte.
Ik loof de Heer mijn leven lang.
Hoor in hun kamp Gods knechten zingen
nu Hij de zege heeft gebracht:
Gods rechterhand doet grote dingen,
Gods rechterhand heeft grote kracht!
7. Gebed
8. Schriftlezing 1: Lucas 24:1-12
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6. Des Heren hand is hoog verheven,
des Heren rechterhand is sterk.
Ik zal niet sterven, ik zal leven
en zingen van des Heren werk.
De Heer heeft mij wel zwaar geslagen,
maar niet verlaten in mijn nood,
en zijn genadig welbehagen
gaf mij niet over aan de dood.

9. Zingen: Lied 622:1, 2 en 3

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.

3. Nu doet geen vijand ons meer kwaad;
al dreigt hij ook, het heeft geen baat.
Halleluja, halleluja.
Hij ligt in 't stof, hij heerst niet meer,
wij zijn Gods eigen kind'ren weer.
Halleluja, halleluja.

10. Schriftlezing 2: 1 Korintiërs 15:20-27a en 51-57
11. Zingen: Lied 622:4, 5 en 6
4. O Gij die onze Heiland zijt,
die zondaars uit de dood bevrijdt,
halleluja, halleluja,
om uw genade'n liefde leid
ons binnen in uw heerlijkheid.
Halleluja, halleluja.

5. Voor wie vertrouwen op uw woord
ontsluit Gij zelf de donk're poort.
Halleluja, halleluja.
Zo laat ons dan uit alle macht
lofzingen Hem, wiens heil ons wacht:
halleluja, halleluja.
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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.
12. Overdenking
13. Cantate Christ lag in Todesbanden BWV 4

J.S. Bach

1. Sinfonia
2. Koor (versus 1)
Christ lag in Todes Banden
für unser Sünd gegeben,
er ist wieder erstanden
und hat uns bracht das Leben.
Des wir sollen fröhlich sein,
Gott loben und ihm dankbar sein
und singen hallelujah!
Hallelujah!

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.

3. Aria: duet sopraan & alt (versus 2)
Den Tod niemand zwingen kunnt
bei allen Menschenkindern
das macht alles unser Sünd’,
kein Unschuld war zu finden.
Davon kam der Tod so bald
und nahm über uns Gewalt,
hielt uns in seinem Reich gefangen.
Hallelujah!

Geen mens die ooit de felle dood
kon stuiten of bedwingen,
Hij kreeg zijn macht door onze schuld,
geen onschuld was te vinden.
Luid klinkt in het doodsgebied
de luisterrijke profetie
die spreekt van een bevrijder,
halleluja.

4. Aria: tenor (versus 3)
Jesus Christus, Gottes Sohn,
an unser Statt ist kommen,
und hat die Sünde weggetan,
damit dem Tod genommen
all sein Recht und sein’ Gewalt;
da bleibet nichts denn Tod’s Gestalt,
den Stach’l hat er verloren.
Hallelujah!

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.
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5. Koor (versus 4)
Es war ein wunderlicher Krieg,
da Tod und Leben rungen;
das Leben da behielt den Sieg,
es hat den Tod verschlungen.
Die Schrift hat verkündiget das,
wie ein Tod den andern fraß,
ein Spott aus dem Tod ist worden.
Hallelujah!

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.

6. Aria: bas (versus 5)
Hier ist das rechte Osterlamm,
davon Gott hat geboten,
das ist hoch an des Kreuzes Stamm
in heißer Lieb’ gebraten.
Das Blut zeichnet unser Tür,
das hält der Glaub’ dem Tode für,
der Würger kann uns nicht mehr schaden.
Hallelujah!

Het ware paaslam is geslacht
en zonder klacht gestorven,
de offerande is gebracht,
de vrede is verworven.
Aan de deurpost spreekt het bloed
ons van genade, God is goed,
zijn dag licht aan, zingt vrolijk
halleluja.

7. Aria: duet sopraan & tenor (versus 6)
So feiern wir das hohe Fest
mit Herzensfreud’ und Wonne,
das uns der Herr erscheinen läßt;
Er ist selber die Sonne,
der durch seiner Gnaden Glanz
erleuchtet unsre Herzen ganz,
der Sünden Nacht ist verschwunden.
Hallelujah!

Wij zijn hier op het hoge feest
met grote vreugd tezamen,
de zon die ons zozeer verheugt
is Hij, de Opgestane.
Christus, onze eer en roem,
heeft glorierijk al onze doem
en duisternis verdreven,
halleluja.

8. Koraal (versus 7)
Wir essen und leben wohl
in rechten Osterfladen;
der alte Sauerteig nicht soll
sein bei dem Wort der Gnaden.
Christus will die Koste sein
und speisen die Seel’ allein,
der Glaub will keins andern leben.
Hallelujah!

Het heilig feestmaal van het Lam
verhoogt de vreugd van Pasen.
Het oude zuurdeeg, doe het weg,
wij zijn in Hem herschapen.
Christus wil de maaltijd zijn,
Hij voedt de ziel met brood en wijn,
wij delen in zijn leven,
halleluja.
(Tekst: Lied 618)

14. Stilte
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15. Gebeden
De gebeden worden besloten met het gezamenlijk bidden van het ‘Onze Vader’.
Iedereen gaat staan
16. Zingen: Lied 623:1, 6 en 7 O hart, spring op vol vreugde

6. Nu kan ik vrijuit lachen,
ook als de wereld woedt.
Want zij verspilt haar krachten
aan louter overmoed.
Hoe sterk ook haar verweer,
zij heeft geen tanden meer.
De nacht is mij een licht,
de dood een licht gewicht.

7. Ik ben voorgoed verbonden
met Christus, die als hoofd
mij als één van zijn leden
voor altijd trouw belooft.
Al trekt Hij door de dood,
tot in de diepste nood,
tot in de zwartste hel
blijft Hij mijn metgezel.

-7-

17. Zegen
Voorganger: De vrede van God,
die alle verstand te boven gaat,
zal uw harten en uw gedachten
behoeden in Christus Jezus.
Allen:
Iedereen gaat zitten
18. Orgel: Fuga in c-moll, BWV 549/2

J.S. Bach

Kerkenraad, voorganger, koor, musici en solisten verlaten de kerk

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 € 7,50 per persoon kunnen we deze diensten blijven organiseren.
- U kunt uw gaven voor de Cantatedienst 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 ‘Cantatedienst april 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:
- 9 oktober 2022
Evensong
- 13 november 2022
Avondmuziek
- 18 december 2022
Festival of Lessons & Carols
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