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      zondag 10 mei 2020 
 
            Cantate 
-zingt voor de Heer- 
             (psalm 98,1) 
                
        muziekdienst 12.00 uur 

                
 
Welkom en mededelingen 
 
Consistoriegebed 
 
Klokgelui, waarna  
Musica pro Deo 
bij het aansteken van de altaarkaarsen 
'Be still, for the presence of the Lord' 
Tekst en melodie: David J. Evens 
Arrangement: Indra Hughes 
Vertaling: Sytze de Vries 
 
Be still, for the presence of the Lord, 
the holy One, is here; 
Come bow before him now 
with reverence and fear. 
In him no sin is found, 
we stand on holy ground. 
Be still, for the presence of the Lord, 
the holy One, is here. 
 

Be still, for the glory of the Lord 
is shining all around; 
He burns with holy fire, 
with splendour he is crowned: 
wow awesome is the sight 
our radiant king of light! 
Be still, for the glory of the Lord 
is shining all around. 
 
Be still for the power of the Lord 
is moving in this place 
He comes to cleanse and heal 
to minister His grace 
No work too hard for Him, 
in faith receive from Him 
Be still for the power of the Lord 
Is moving in this place. Amen 
 
Word stil nu de Ene tot ons komt  
en onder ons wil zijn. 
Want heilig is de grond  
waar Hij aan ons verschijnt. 
Hij vestigt hier zijn tent:  
een hart dat eerbied kent.       
Word stil nu de Ene tot ons komt  
en onder ons wil zijn. 
 
Word stil, nu de Ene ons omstraalt, 
ons koestert in zijn licht,  
een heilig vuur dat brandt,  
een wenkend vergezicht,  
van alle licht de bron,  
weldadig als de zon. 
Word stil, nu de Ene ons verschijnt,  
ons koestert in zijn licht. 
 
 
 

Word stil, nu de Ene tot ons komt,  
ons tot zijn tempel maakt. 
Hij vult ons met zijn kracht, 
met liefde die ons raakt. 
Hij roept zijn vrede uit, 
die iedereen omsluit. 
Word stil, nu de Ene tot ons komt,  
ons tot zijn tempel maakt. 
 
Voorbereiding: 
lector:  In de naam van de Vader en de Zoon  
  en de heilige Geest! 
gem.:  Amen! 
l: Onze hulp is in de naam van de Heer, 
g:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
l:  bidt een voorbereidingsgebed 
g:  MACHTIGE GOD, SCHENK ONS UW GENADE! 
l:  Amen 
l:  leest de intochtsantifoon:  
 
 Halleluja!  
 Zingt voor de HEER een nieuw lied:  
 wonderen heeft Hij verricht.  
 Halleluja!  (Psalm 98,1) 
 
g:  zingt het introïtuslied: Gezang 655: 1, 2 en 3 
'Zing voor de Heer een nieuw gezang' 
(tekst: Willem Barnard   melodie: Frits Mehrtens) 
 

 



 
Hij gaat u voor in wolk en vuur, 
gunt aan uw leven rust en duur 
en geeft het zin en samenhang. 
Zing dan de Heer een nieuw gezang! 
 
Een lied van uw verwondering 
dat nóg uw naam niet onderging, 
maar weer opnieuw geboren is 
uit water en uit duisternis. 
 
 
v: herhaalt de intochtsantifoon 
 

 
 
 
Kyrie 
v: roept op tot lofprijzing en gebed 
 
(staande zingen we:)  

 

  
(Gezang 302:1) 
 
      God in den hoog' alleen zij eer 

en dank voor zijn genade, 
daarom, dat nu en nimmermeer 
ons deren nood en schade. 
God toont zijn gunst aan ons geslacht. 
Hij heeft de vrede weergebracht; 
de strijd heeft thans een einde. 

 
 
Groet en gebed  (we blijven staan) 

 
         De    Heer    met    u     al-len!            Zijn  Geest met  uw  geest 
 
v:  bidt het zondagsgebed (staande) 
 
Goede God, het is uw glorie 
om soms, op het onverwachtst 
in een plotselinge paasdaad 
dingen ten goede te keren 
en rouw te veranderen in vreugde. 
Gij hebt een pad gebaand 
door een zee, zodat op de oever 
kon worden gezongen. 
Toen hij met de zijnen 
Pasen had gevierd en zij 
de lofpsalmen hadden gezongen 
hebt Gij uw zoon Jezus, 
– gekruisigd, gestorven – 
opgewekt uit het dodenrijk 
en laten zien als de levende. 

Nu hij zetelt bij U in de hemel 
bidden wij hier op aarde U 
om zijn aanwezigheid 
door Woord en Geest en sacrament, – 
opdat zo alles wat spreekt van hem en U  
tot ons zal spreken, 
ons zal troosten en sterken, 
opwekken tot zingen 
en bewaren voor uw toekomst. 
Door hem, onze Heer. 
AMEN 
 
Inleiding op de lezingen en de muziek 
 
 
Preces 
Muziek:  Martin Neary (1976)  
Tekst: Book of Common Prayer 1662 
 
Voorzang:  O Lord, open thou our lips. 
Koor: And our mouth shall show forth thy 
praise. 
V: O God, make speed to save us. 
K: O Lord, make haste to help us. 
V: Glory be to the Father, and to the Son,  
      and to the Holy Ghost; 
K: As it was in the beginning, is now,  
     and ever shall be, world without end. Amen. 
V: Praise ye the Lord. 
K: The Lord's Name be praised. 
 
Psalmgezang: Psalm 98 
Chant: Willam Turner - Parish Psalter 176) 
 
1	   Zingt	  voor	  de	  ENE	  een	  nieuw	  gezang,	  	  
	   want	  wonderen	  heeft	  hij	  gedaan;	   ✡	  	  
	   redding	  bracht	  hem	  zijn	  rechterhand,	  	  
	   de	  macht	  van	  zijn	  heilige	  arm!	  	  
	   	  



2	   Doen	  kennen	  heeft	  de	  ENE	  	  
	   	   zijn	  reddende	  werk,	   ✡	  	  
	   aan	  de	  ogen	  der	  volkeren	  	  
	   heeft	  hij	  zijn	  gerechtigheid	  onthuld.	  	  
	   	  
3	   Hij	  gedacht	  zijn	  vriendschap	  en	  zijn	  trouw	  	  
	   	   aan	  Israëls	  huis,-‐	  	  
	   toen	  zagen	  alle	  einden	  der	  aarde	   ✡	  	  
	   het	  reddende	  werk	  van	  onze	  God!	  	  
	  
4	   Schalt	  het	  uit	  voor	  de	  ENE,	  	  
	   	   heel	  de	  aarde,	   ✡	  	  
	   weest	  blij,	  jubelt,	  musiceert!	  	  
	   	  
5	   Maakt	  muziek	  voor	  de	  ENE	  bij	  de	  harp,	   ✡	  	  
	   bij	  de	  harp	  en	  de	  stem	  van	  muziek!	  	  
	   	  
6	   Bij	  trompetten	  en	  de	  stem	  	  
	   	   van	  de	  ramshoorn,	   ✡	  	  
	   schalt	  het	  uit	  	  
	   voor	  het	  aanschijn	  van	  de	  Koning,	  de	  ENE!	  	  
	   	  
7	   Davere	  de	  zee	  en	  zijn	  volheid,	   ✡	  	  
	   de	  wereld	  en	  wie	  op	  haar	  zijn	  gezeten!	  	  
	   	  
8	   Laat	  rivieren	  klappen	  in	  de	  hand,	   ✡	  	  
	   laat	  eensgezind	  bergen	  juichen	  met	  hen	  mee!-‐	  	  
	   	  
9	   voor	  het	  aanschijn	  van	  de	  ENE,	  	  
	   	   want	  hij	  zal	  komen	  	  
	   om	  te	  richten	  de	  aarde,-‐	  	  
	   hij	  zal	  de	  wereld	  met	  gerechtigheid	  richten,	  	  
	   gemeenschappen	  met	  ongekromd	  recht!	  
	  
Glorie	  aan	  de	  Vader	  en	  de	  Zoon	  
en	  de	  heilige	  Geest,	  	  ✡	  	  
zoals	  het	  was	  in	  den	  beginne,	  zo	  nu	  en	  altijd,	  
tit	  in	  de	  eeuwen	  der	  eeuwen.	  Amen.	  
	  
	  
Eerste lezing: Exodus 15, 1-8 & 11-13 & 19-21 

	   Dan	  zingt	  Mozes	  met	  de	  zonen	  Israëls	  	  
	   voor	  de	  ENE	  deze	  zang;	  	  
	   ze	  zeggen	  veelzeggend:	  	  
	   zíngen	  wil	  ik	  voor	  de	  ENE,	  	  
	   	   want	  hij	  is	  hoog	  verheven;	  	  
	   het	  ros	  en	  zijn	  ruiter	  schoot	  hij	  in	  zee!	  	  
2	   Mijn	  zege	  en	  mijn	  muziek	  is	  de	  ENE:	  	  
	   hij	  is	  het	  die	  mij	  komt	  redden!	  	  
	   Híj	  is	  mijn	  God,	  ik	  prijs	  hem,	  	  
	   de	  God	  van	  mijn	  vader,	  hem	  verhef	  ik!	  	  
3	   De	  ENE	  is	  een	  man	  van	  oorlog;	  	  
	   ENE	  is	  zijn	  naam!	  	  
4	   Farao’s	  wagens	  en	  zijn	  legermacht	  	  
	   	   smeet	  hij	  in	  zee;	  	  
	   de	  keur	  van	  zijn	  driekampers,	  	  
	   	   ze	  werden	  in	  de	  Rietzee	  gedompeld.	  	  
5	   Oerkolken	  overdekten	  hen;	  	  
	   ze	  daalden	  neer	  in	  de	  diepten	  zoals	  een	  steen!	  	  
6	   Uw	  rechterhand,	  ENE,	  	  
	   schittert	  van	  kracht,	  	  
	   uw	  rechterhand,	  ENE,	  verplettert	  een	  vijand!	  	  
7	   In	  een	  overvloed	  van	  hoogheid	  	  
	   	   legt	  gij	  néér	  wie	  tegen	  u	  opstaan;	  	  
	   gij	  zendt	  uw	  laaiende	  woede	  uit:	  	  
	   die	  verteert	  hen	  als	  kaf!	  	  
8	   Door	  de	  stormwind	  uit	  uw	  neusgaten	  	  
	   	   stuwden	  watermassa’s	  op,	  	  
	   stromen	  zijn	  blijven	  staan	  als	  een	  dam;	  	  
	   verstard	  zijn	  oerkolken	  	  
	   	   in	  het	  hart	  van	  de	  zee.	  	  
	  
11	   Wíe	  is	  als	  gij	  bij	  de	  goden,	  ENE!	  	  
	   Wie	  is	  als	  gij?-‐	  verheerlijkt	  in	  het	  heiligdom,	  	  
	   gevreesd	  in	  lofzangen,-‐	  die	  een	  wonder	  dóet!	  	  
	  
12	   Gij	  strekte	  uw	  rechterhand	  uit:	  	  
	   aarde	  verzwolg	  hen.	  	  
13	   Gij	  leidde	  in	  uw	  vriendschap	  	  
	   	   deze	  gemeente,	  en	  hebt	  die	  verlost,	  	  
	   door	  uw	  kracht	  voortgeleid	  	  
	   	   naar	  de	  weide	  van	  uw	  heiligdom!	  	  

19	   Want	  gekomen	  is	  Farao’s	  paard	  	  
	   -‐met	  zijn	  wagens	  en	  ruiters-‐	  in	  de	  zee:	  	  
	   	   en	  terugkeren	  laat	  de	  ENE	  over	  hen	  	  
	   	   de	  wateren	  van	  de	  zee;	  	  
	   en	  Israëls	  zonen	  zij	  gegaan	  	  
	   	   over	  het	  droge,	  onder	  in	  de	  zee!	  	  
•	  	  
20	   Dan	  neemt	  Mirjam,	  de	  profetes,	  	  
	   	   de	  zuster	  van	  Aäron,	  	  
	   	   de	  trommel	  in	  haar	  hand,	  	  
	   en	  trekken	  alle	  vrouwen	  achter	  haar	  uit	  	  
	   met	  trommels	  en	  in	  reidansen.	  	  
21	   Mirjam	  heft	  voor	  hen	  aan:	  	  
	   ‘zingt	  voor	  de	  ENE	  want	  hij	  is	  hoog	  verheven,	  	  
	   het	  ros	  en	  zijn	  ruiter	  schoot	  hij	  in	  zee!’	  	  
 
 
Magnificat in G 
Charles Villiers Stanford (1852-1924) 
(solo: Lette Vos) 
 
My soul doth magnify the Lord 
and my spirit hath rejoiced in God my Saviour. 
For he hath regarded  
the lowliness of his handmaiden. 
For behold, from henceforth 
all generations shall call me blessed. 
For he that is mighty hath magnified me 
and holy is his Name. 
And his mercy is on them that fear him 
throughout all generations. 
He hath shewed strength with his arm, 
he hath scattered the proud in the imagination  
of their hearts. 
He hath put down the mighty from their seat  
and hath exalted the humble and meek. 
He hath filled the hungry with good things  
and the rich he hath sent empty away. 
He remembering his mercy hath holpen his 
servant Israel as he promised to our forefathers, 
Abraham and his seed for ever. 



Glory be to the Father, and to the Son  
and to the Holy Ghost; 
As it was in the beginning, is now, and ever shall 
be, world without end. Amen.	  
 
Mijn ziel maakt groot de Heer,  
en mijn geest heeft zich verheugd 
in God, mijn Redder. 
Want hij zag onder ogen 
de nederheid van zijn dienstmaagd. 
Want zie, van nu aan zullen 
alle generaties mij noemen 'gezegend'. 
Want Hij die machtig is maakte mij groot, 
en heilig is zijn naam. 
En zijn genade is op hen die Hem vrezen, 
in alle generaties. 
Hij betoonde kracht met zijn arm, – 
verstrooide de trotsen en de verbeelding 
van hun harten. 
Hij stootte de machtigen van hun zetel 
en verhief de nederigen en gedweeën; 
vervulde de hongerigen van goede dingen 
en de rijken zond hij ledig heen. 
Indachtig zijn genade hielp hij 
zijn dienaar Israël, zoals hij 
beloofd had aan onze voorouders, – 
Abraham en diens zaad voor altijd. 
 
 
 
 
Glorie aan de Vader en de Zoon  
en de adem van de Geest. 
Als in het begin, zo nu en altijd, 
tot in Gods Koninkrijk. Amen 
 
 
Epistellezing:  
Kolossenzen 3, 16-17 
	  

16	   Laat	  het	  woord	  van	  de	  Gezalfde	  	  
	   rijkelijk	  in	  u	  wonen,	  zodat	  ge	  	  
	   in	  alle	  wijsheid	  elkaar	  	  
	   onderricht	  en	  vermaant,	  	  
	   met	  psalmen,	  lofzangen	  en	  	  
	   geestelijke	  liederen	  	  
	   in	  de	  genade	  in	  uw	  harten	  	  
	   zingend	  voor	  God;	  	  
17	   en	  al	  wat	  ge	  doen	  zult	  	  
	   in	  woord	  of	  in	  werk,	  	  
	   laat	  alles	  zijn	  in	  de	  naam	  van	  	  
	   de	  Heer	  Jezus	  	  
	   en	  dankt	  God	  de	  Vader	  	  
	   door	  hem.	  	  
	  
	  
Nunc Dimittis in G  
Charles Villiers Stanford (1852-1924) 
(solo: Ardaan Dercksen) 
 
Lord, now lettest thou thy servant depart in 
peace according to thy word. 
For mine eyes have seen thy salvation, 
which thou hast prepared  
before the face of all people; 
To be a light to lighten the Gentiles  
and to be the glory of thy people Israel. 
Glory be to the Father, and to the Son and to 
the Holy Ghost; 
As it was in the beginning, is now, and ever shall 
be, world without end. Amen. 
 

Nu laat Gij, Heer, uw dienaar gaan in vrede,  
overeenkomstig uw woord. 
Want mijn ogen zagen uw redding, – 
die Gij hebt bereid 
voor het aangezicht van alle mensen, – 
opdat hij een licht zal zijn 
tot verlichting van de heidenen 
en zal zijn de glorie van uw  gemeente Israël! 
 
Glorie aan de Vader en de Zoon  
en de adem van de Geest. 
Als in het begin, zo nu en altijd, 
tot in Gods Koninkrijk. Amen 
	  

 . 

 
Vers voor het evangelie 
 
V:	  	   Na het gezamenlijke paasmaal 
 en voordat zij, de stad uit, 
 naar de Olijfberg gingen, 
 zongen Jezus en de zijnen 
 de psalmen van lof en dank. (n. Mt 26,30) 
 Halleluja! 
g: 

 

       Hal - le - lu -   ja       Hal - le - lu -   ja 
 
c: Aangekomen bij de berg in Galilea 
 waar Jezus hen had ontboden, 
 hoorden zij opnieuw 
 al wat hij tot hen had gesproken. 
 Halleluja!   (n. Mt 28, 16-18) 
g: 

 

       Hal - le - lu -   ja       Hal - le - lu -   ja 



 
 
(allen staan op) 
 
Evangelielezing:  
Matteüs	  5,	  2	  &	  9-‐10	  	  en	  Matteüs	  6,	  1-‐15	  
	  

	   	  
	  
	  

2	   Hij	  opent	  zijn	  mond	  	  
	   en	  is	  hen	  gaan	  onderrichten,	  zeggend:	  	  
	  
9	   zalig	  wie	  vrede	  stichten,	  	  
	   omdat	  zij	  zullen	  worden	  uitgeroepen	  tot	  	  
	   zonen	  van	  God;	  	  
10	   zalig	  wie	  worden	  vervolgd	  	  
	   vanwege	  gerechtigheid,	  	  
	   omdat	  van	  hen	  is	  	  
	   het	  koninkrijk	  der	  hemelen;	  	  
	  
	  

	   	   	  
	  
1	  	  Maar	  hoedt	  u	  ervoor	  	  

	   	   dat	  ge	  uw	  gerechtigheid	  niet	  doet	  	  
	   voor	  de	  mensen	  	  
	   om	  door	  hen	  aanschouwd	  te	  worden;	  	  
	   anders	  hebt	  ge	  geen	  loon	  	  
	   bij	  uw	  Vader	  in	  de	  hemelen!	  	  
2	   Wanneer	  je	  dus	  een	  (daad	  van)	  	  

	   ontferming	  doet,	  	  
	   bazuin	  het	  niet	  voor	  je	  uit,	  	  
	   zoals	  de	  oordeeloompjes	  doen	  	  
	   in	  de	  samenkomsten	  	  
	   en	  in	  de	  stegen	  	  
	   om	  verheerlijkt	  te	  worden	  door	  de	  mensen;	  	  
	   amen	  is	  het,	  zeg	  ik	  u,	  	  
	   zij	  hebben	  hun	  loon	  al;	  	  
3	   maar	  als	  jij	  een	  (daad	  van)	  	  
	   ontferming	  doet,	  	  
	   moet	  je	  linkerhand	  niet	  weten	  	  
	   wat	  je	  rechterhand	  doet,	  	  

4	   opdat	  je	  ontferming	  	  
	   er	  is	  in	  het	  verborgene;	  	  
	   en	  je	  Vader	  die	  	  
	   in	  het	  verborgene	  kijkt,	  	  
	   zal	  je	  ervoor	  teruggeven!	  	  
5	   En	  wanneer	  ge	  bidt,	  	  
	   weest	  dan	  niet	  als	  de	  oordeeloompjes;	  	  
	   omdat	  zij	  ervan	  houden	  	  
	   in	  de	  samenkomsten	  en	  op	  de	  hoeken	  	  
	   van	  de	  straten	  staande	  te	  bidden,	  	  
	   om	  zich	  te	  vertonen	  aan	  de	  mensen;	  	  
	   amen	  is	  het,	  zeg	  ik	  u,	  	  
	   zij	  hebben	  hun	  loon	  al;	  	  
6	   maar	  jij,	  wanneer	  je	  bidt,	  	  
	   kom	  je	  binnenkamer	  in,	  	  
	   sluit	  je	  deur	  en	  bid	  tot	  je	  Vader	  	  
	   die	  er	  is	  in	  het	  verborgene;	  	  
	   en	  je	  Vader	  die	  	  
	   in	  het	  verborgene	  kijkt	  	  
	   zal	  je	  ervoor	  teruggeven;	  	  
7	   maar	  bidt	  niet	  met	  een	  	  
	   stortvloed	  van	  woorden	  	  
	   zoals	  die	  uit	  de	  volkeren;	  	  
	   want	  zij	  denken	  dat	  zij	  	  
	   door	  hun	  vele	  woorden	  	  
	   verhoord	  zullen	  worden;	  	  
8	   wordt	  hun	  dan	  niet	  gelijk;	  	  
	   want	  God,	  uw	  Vader,	  weet	  	  
	   waaraan	  ge	  gebrek	  hebt	  	  
	   vóórdat	  ge	  hem	  iets	  vraagt;	  	  
9	   bidt	  dan	  zó,	  gij:	  	  
	   Vader	  over	  ons	  in	  de	  hemelen,	  	  
	   geheiligd	  worde	  úw	  naam;	  	  
10	   kome	  úw	  koninkrijk,	  	  
	   geschiede	  úw	  wil	  	  
	   als	  in	  hemel	  ook	  op	  aarde;	  	  
11	   ons	  nodige	  brood,	  	  
	   geef	  ons	  dat	  heden;	  	  
12	   en	  vergeef	  ons	  	  
	   onze	  schulden,	  	  
	   zoals	  ook	  wíj	  vergeven	  hebben	  	  

	   ónze	  schuldenaren;	  	  
13	   en	  breng	  ons	  niet	  in	  beproeving,	  	  
	   nee,	  ontruk	  ons	  aan	  het	  boze!	  	  
14	   Want	  als	  ge	  aan	  de	  mensen	  	  
	   hun	  misstappen	  vergeeft,	  	  
	   zal	  uw	  hemelse	  Vader	  	  
	   ook	  u	  vergeven;	  	  
15	   maar	  als	  ge	  aan	  de	  mensen	  	  
	   niet	  vergeeft,	  	  
	   zal	  uw	  Vader	  	  
	   ook	  uw	  misstappen	  niet	  vergeven!	  	  
tot	  zover	  ......	  
 
g: 

 

       Lof   zij    de  Heer       Lof   zij    de  Heer  
 
 
'God be in my head' 
Tekst:  Old English Prayer from Sarum Primer 
 Muziek: Daniel Rouwkema 
 
God be in my head and in my understanding. 
God be in mine eyes and in my looking. 
God be in my mouth and in my speaking. 
God be in my heart and in my thinking. 
God be at mine end and at my departing. 
 
God wees mijn hoofd  en in mijn begrijpen.  
God wees in mijn ogen en in mijn kijken.  
God wees in mijn mond en in mijn spreken. 
God wees in mijn hart en in mijn denken.  
God wees bij mijn einde ben bij mijn heengaan. 
 
 
Minipreek 
 
 
 
 

5	  

6	  

	  



Lied 
'Zonder maat is Gods erbarmen' 
('There is wideness in Gods mercy') 
Tekst: Maurice Bevan  Vertaling: Sytze de Vries 
Tune: Corvedale 
 

 
 
2 Want de mate van Gods liefde 
 overstijgt de mensenmaat;  
 niemand is zo ruim van harte, 
 kent zo’n milde overdaad. 
 Met de maat waarmee wij meten 
 en Hem menen trouw te zijn, 
 doen wij Hem te kort; wij denken 
 van zijn liefde veel te klein. 
  
 
 

3 Zo voluit geldt zijn bevrijding, 
 die met bloed bezegeld is: 
 danken wij niet onze vreugde 
 aan Hem die gekruisigd is? 
 Deze rijkdom aan genade 
 geldt ook wat te wachten staat: 
 nieuwe scheppingen die bloeien, 
 als de hemel open gaat. 
 
4. Kenden wij maar liefdes eenvoud, 
 waar wordt dan zijn woord van eer; 
 niets dan vreugde zou ons deel zijn, 
 louter vreugde in de Heer.	  

 
 
Opwekking tot geven 
 
Uw bijdrage is broodnodig! 
 
U kunt uw bijdrage overmaken op 
rekening nummer NL93ABNA0531127818 
t.n.v. Kerkrentmeesters Evang. Lutherse Kerk 
Apeldoorn 
 
 
 
Musica pro Deo voorafgaande aan de gebeden   
Hear my prayer, o Lord - (1682) SSAATTBB 
Psalm 102,1 (Book of Common Prayer)  
Henry Purcell (1659-1695) - organist and 
master of 
the choristers at Westminster Abbey 
 
Hear my prayer, O Lord, 
and let my crying come unto Thee. 
 
Hoor mijn gebed,  o Heer  
en laat mijn hulpgeroep komen tot u!  
 

 
Gebeden 
 
gebed over de gaven 
 
voorbeden (telkens met gezongen responsie) 

 
 
stil gebed   
 
v: Onze Vader  
g: DIE IN DE HEMELEN ZIJT, 
 UW NAAM WORDE GEHEILIGD,  
 UW RIJK KOME, 
 UW WIL GESCHIEDE,  
 GELIJK IN DE HEMEL ALZO OOK OP AARDE; 
 GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS BROOD; 
 EN VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN,  
 GELIJK OOK WIJ VERGEVEN ONZE SCHULDENAREN; 
 EN LAAT ONS NIET IN VERZOEKING KOMEN,  
 MAAR VERLOS ONS VAN HET KWADE. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Slotlied:  Gezang 655: 4 en 5 
 

 
 
5 Wij zullen naar zijn land geleid 
 doorleven tot in eeuwigheid 
 en zingen bij zijn wederkeer 
 een nieuw gezang voor God de Heer. 
 
 
Heenzending en zegen  
beantwoord met:  
 

 
 
 
 
Sortie: improvisatie 
 
 
 
 
 
 

 
In deze dienst: 
Sopraan: Lette Vos en Iris Bouman 
Altus: Jochem Baas en Lisa Groothedde 
Tenor: Alexander Bunt en Theo van 
WilligenburgArdaan Dercksen en Timothé 
Beemster 
 
Leeflangorgel: Maurits Bunt 
 
Voorganger: ds Pieter Oussoren 
Ouderling: Paul Roomer 
Diaken: Lisette van der Laan 
Koster: Huib van Iwaarden 
 
 
 
 
Colofon 
 
Alle Schriftlezingen zijn genomen uit de  
Naardense Bijbel, 12de druk (Skandalon 2017).  
De Naardense Bijbel is ook (kostenloos) via 
internet te raadplegen en te downloaden: 
www.naardensebijbel.nl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zondag 14 juni 2020 - 12.00 uur   
Eerste zondag na Trinitatis 
 
Jazzmuziek in de kerk 
 

 
 
 
Het kerkorgel heeft in de Jazz niet echt een 
belangrijke rol en Jazz klinkt ook niet zo vaak in 
de kerk. Toch is het orgel heel geschikt voor dit 
genre, zoals bijvoorbeeld Count Bassie liet 
horen. 
Organist Berry van Berkum heeft de traditie 
opgepakt en samen met misschien wel de beste 
klarinettist van Nederland, Steven Kamperman, 
richtte hij Het Orgel Trio op, waarbij 
contrabassist Dion Nijland het anker werd 
tussen de twee hoofdrolspelers. 
Het trio zal in de Muziekdienst van 14 juni een 
selectie spelen uit het oeuvre van altsaxofonist 
Charlie Parker (1920-1955). Maar ook 
grootheden als Duke Ellington (1899-1974) zijn 
te horen. Daarnaast bege leiden Berry, Steven 
en Dion de samenzang op swingende en jazzy 
wijze.  
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  	  


