Zondag 20 november 2022
10e zondag van de herfst
orde van dienst

Vertrouwen in de toekomst

Met medewerking van zangers + instrumentaal ensemble
o.l.v. Paulien Kostense en Stephan Esmeijer

Muziek vooraf: G.F. Telemann TWV 55:g4
Loure en Les Irresoluts
Als het kleine klokje luidt worden we stil….
Welkom
Koorzang Wachet auf, ruft uns die stimme - J.S. Bach
Wachet auf, ruft uns die Stimme
der Wächter sehr hoch auf der
Zinne,
wach auf, du Stadt Jerusalem!
Mitternacht heißt diese Stunde;
sie rufen uns mit hellem Munde:
wo seid ihr klugen Jungfrauen?
Wohl auf, der Bräutgam kömmt;
steht auf, die Lampen nehmt!
Alleluja!
Macht euch bereit
zu der Hochzeit,
ihr müsset ihm entgegen gehn!

Word wakker, roept de stem
van de wachters op de kantelen
ons toe,
word wakker, stad Jeruzalem!
Het is nu middernacht,
ze roepen ons met luide stem:
Waar zijn jullie, wijze maagden?
Vooruit, de bruidegom komt,
sta op, pak de lampen.
Halleluja!
Maak je gereed
voor de bruiloft,
jullie moeten hem tegemoet gaan!

Gloria sei dir gesungen
mit Menschen- und englischen
Zungen,
mit Harfen und mit Zimbeln schon.
Von zwölf Perlen sind die Pforten,

Gloria zij u toegezongen
met stemmen van mensen en van
engelen,
met harpen en cimbalen.
Van twaalf parels zijn de poorten
gemaakt,
in uw stad zijn wij consorten
van de engelen hoog rondom uw
troon.
Geen oog heeft ooit gezien,
geen oor heeft ooit gehoord
zulke vreugde.
Daarom zijn we blij,
hoera, hoera!
eeuwig in zoete jubel.

an deiner Stadt sind wir Konsorten
der Engel hoch um deinen Thron.
Kein Aug hat je gespürt,
kein Ohr hat je gehört
solche Freude.
Des sind wir froh,
io io!
ewig in dulci jubilo.
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Bemoediging
Onze hulp is in de naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Die trouw houdt tot in eeuwigheid
En niet laat gaan het werk van zijn handen
Moment van stilte
Groet
Genade zij u en vrede
van God onze Vader
en van Jezus Christus de Heer
door de Heilige Geest,
Amen.
We zingen als aanvangslied Lied 513
Gebed
Kyrie: Na elke intentie zingen we Lied 301k

We zingen als glorialied Lied 304: 1, 2 en 3
Gebed van de zondag
Kindermoment
Lezing Lucas 21 : 5 - 19
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Bachcantate deel 1 BWV 36 Schwingt freudig euch empor
1. Koor

1. Koor

Schwingt freudig euch empor
zu den erhabnen Sternen,
ihr Zungen, die ihr itzt in Zion
fröhlich seid!
Doch haltet ein!
Der Schall darf sich nicht weit
entfernen,
es naht sich selbst zu euch der
Herr der Herrlichkeit.

Verhef je vol blijdschap
naar de verheven sterren,
o tongen, die nu in Sion vrolijk zijn!

2. Aria / Duet (S, A)

2. Aria / Duet (S, A)

Nun komm, der Heiden Heiland,
der Jungfrauen Kind erkannt,
des sich wundert alle Welt,
Gott solch Geburt ihm bestellt.

Kom nu, Heiland van de volken,
als kind van de maagd erkend.
Daarover verwondert zich heel de
wereld,
dat God hem zo geboren laat
worden.

3. Aria (T)

3. Aria (T)

Die Liebe zieht mit sanften
Schritten
sein Treugeliebtes allgemach.
Gleichwie es eine Braut entzücket,
wenn sie den Bräutigam erblicket,
so folgt ein Herz auch Jesu nach.

De liefde trekt met zachte
schreden
gaandeweg zijn geliefde mee.
Zoals een bruid verrukt is,
wanneer zij de bruidegom ziet,
zo volgt een hart ook Jezus.

4. Koraal

4. Koraal

Zwingt die Saiten in Cythara
und laßt die süße Musica
ganz freudenreich erschallen,
daß ich möge mit Jesulein,
dem wunderschönen Bräutgam
mein,

Speel op de snaren van de citer
en laat de bekoorlijke muziek
vol van vreugde weerklinken,
zodat ik met mijn Jezus,
die wonderschone bruidegom van
mij,

Maar stop!
Het geluid mag zich niet ver
verwijderen,
hij komt zelf naar jullie toe, de
Heer der heerlijkheid.
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in steter Liebe wallen!
Singet, springet,
jubilieret, triumphieret, dankt dem
Herren!
Groß ist der König der Ehren.

in voortdurende liefde door het
leven mag gaan!
Zing nu, dans nu,
Jubel, juich nu, dank de Heer!
Groot is de koning der ere.

We zingen samen met het koor Lied 518:6
Overdenking
Bachcantate deel 2
5. Aria (B)

5. Aria (B)

Willkommen, werter Schatz!
Die Lieb und Glaube machet Platz
vor dich in meinem Herzen rein,
zieh bei mir ein!

Welkom, liefste schat!
Mijn liefde en geloof maken plaats
voor jou in mijn reine hart,
trek bij mij in!

6. Aria (T)

6. Aria (T)

Der du bist dem Vater gleich,
führ hinaus den Sieg im Fleisch,
daß dein ewig Gotts Gewalt
in uns das krank Fleisch enthalt.

U, die gelijk bent aan de Vader,
behaal de zege in het vlees,
zodat uw eeuwige goddelijke
macht
zich ontfermt over het zieke vlees
in ons.

7. Aria (S)

7. Aria (S)

Auch mit gedämpften, schwachen
Stimmen
wird Gottes Majestät verehrt.
Denn schallet nur der Geist darbei,

Ook met gedempte, zwakke
stemmen
wordt Gods majesteit vereerd.
Want als de Geest maar
meeklinkt,
dan wordt het een geluid
dat Godzelf in de hemel hoort.

so ist ihm solches ein Geschrei,
das er im Himmel selber hört.
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8. Koraal

8. Koraal

Lob sei Gott, dem Vater, ton,
Lob sei Gott, sein'm eingen Sohn,
Lob sei Gott, dem Heilgen Geist,
immer und in Ewigkeit!

Lof zij God, de Vader,
lof zij God, zijn enige Zoon,
lof zij God, de Heilige Geest,
altijd en in eeuwigheid!

We zingen samen met het koor Lied 433: 5
Mededelingen en Collecten
We zingen Lied over de gaven

Tekst: ds. Sophie van den Berg-Hofstee
Muziek: Arjan Veen

Nadat we dit lied gezongen hebben, wordt de collecteschaal op de Tafel
geplaatst. Hierop liggen symbolisch twee collectezakken, één voor de
diaconie en één voor kerk en eredienst.
Bericht van overlijden
Stilte
We zingen Lied 961
Dankgebed, Voorbeden, Stil gebed
Onze Vader (gezongen) Lied 369b
Voorafgaand aan het slotlied komen de kinderen terug uit de
kindernevendienst en kunnen de jongsten uit de crèche gehaald worden.
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We zingen als slotlied Lied 834 : 1, 2 en 3
Zending en Zegen
Amen
We gaan nog even zitten om te luisteren naar:
Muziek: Telemann: Menuet 1 en 2, Gasconnade

Na de dienst is er koffie, thee en limonade in het koor van de kerk!
Iedereen van harte uitgenodigd.

Aan deze viering werkten mee:
Ds. Jan Esveldt, voorganger
Sonja Bloemers, ouderling
Tessa Achterberg, diaken
Karlijn Koornneef, lector
Arjan Veen, orgel/piano
Zangers en instrumentaal ensemble o.l.v. Paulien Kostense en Stephan
Esmeijer
Marianne Boer, kindernevendienst
Lieke Lindijer, crèche
Wilma van Weelden en Lydia Steensma, regie kerkTV
Kees Dogger, koster/geluid
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