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Kerkenraad, voorganger, koor en dirigent komen binnen 
 

1. Organ Prelude: De Tien Geboden                J. Zwart (1877-1937) 
 

2. Welkom 
 

3. Stil gebed 
 

 Iedereen gaat staan 
 

4. Hymn all: Psalm 19:1 De hemel roemt de Heer 
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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. Hymn all: Psalm 19:3 Volmaakt is ’s Heren wet 
 

3. Volmaakt is 's Heren wet, 
die ons verkwikt en redt, 
waarbij de ziel herleeft. 
Getrouw en gans gewis 
is Gods getuigenis, 
dat dwazen wijsheid geeft. 
Des Heren woord is goed, 
wie zijn bevelen doet, 
zijn hart wordt opgetogen. 
Recht is het woord van God 
en louter zijn gebod, 
een licht voor onze ogen. 

 
 
7. Gebed 
 
 
8. Choir: Kyrie           Anonymus 
 

Kyrie eleison. 
Christe eleison. 
Kyrie eleison. 

Heer, ontferm u over ons. 
Christus, ontferm u over ons. 
Heer, ontferm u over ons. 

 
 
9. Schriftlezing 1: Deuteronomium 30:11-14 
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10. Choir: Magnificat                J. Stainer (1840-1901) 
Tekst: Lofzang van Maria, Lucas 1:46-55 

 

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 rememb’ring 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 prijst en looft de Heer, 
mijn hart juicht  
om God, mijn Redder: 
Hij heeft oog gehad voor mij,  
zijn minste dienares. 
Alle geslachten zullen  
mij voortaan gelukkig prijzen, 
ja, grote dingen heeft de Machtige  
voor mij gedaan, heilig is zijn naam. 
Barmhartig is Hij, van geslacht  
op geslacht, voor al wie Hem vereert. 
Hij toont zijn macht en de kracht  
van zijn arm en drijft uiteen  
wie zich verheven wanen, 
heersers stoot Hij van hun troon 
en wie gering is geeft Hij aanzien. 
Wie honger heeft overlaadt Hij  
met gaven, maar rijken  
stuurt Hij weg met lege handen. 
Hij trekt zich het lot aan  
van Israël, zijn dienaar, 
zoals Hij aan onze voorouders  
heeft beloofd: Hij herinnert zich  
zijn barmhartigheid jegens Abraham  
en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid. 
 

Eer aan de Vader en de Zoon 
en aan de Heilige Geest. 
Zoals het was in het begin, zo is het nu 
en zal het eeuwig zijn: 
wereld zonder einde. Amen. 

 
11. Schriftlezing 2: 1 Petrus 1:13-15 
 
12. Choir: Nunc dimittis             J. Stainer 

Tekst: Lofzang van Simeon, Lucas 2:29-32 
 

Lord, now lettest Thou  
Thy servant depart in peace, 
according to Thy word. 

Nu laat U, Heer,  
uw dienaar in vrede heengaan, 
zoals U hebt beloofd. 
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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. 

Want met eigen ogen  
heb ik de redding gezien 
die U bewerkt hebt  
ten overstaan van alle volken: 
een licht dat geopenbaard wordt  
aan de heidenen en dat tot eer strekt  
van Israël, uw volk. 
 

Eer aan de Vader en de Zoon 
en aan de Heilige Geest. 
Zoals het was in het begin, zo is het nu  
en zal het eeuwig zijn: 
wereld zonder einde. Amen. 

 

13. Schriftlezing 3: Matteüs 5:3-11, 7:24-27 
 

14. Hymn all Lied 313:1, 2 en 4 Een rijke schat van wijsheid 
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2. God opent hart en oren, 
opdat wij in geloof 
zijn roepstem zouden horen, 
voor and´re stemmen doof. 
Gods woord gordt mensen aan, 
om zonder te versagen 
het smalle pad te gaan 
en stil het kruis te dragen 
achter hun Heiland aan. 

4. Maar wie op ’t woord vertrouwen 
dat uitging uit Gods mond, 
die kunnen veilig bouwen, 
hun huis heeft vaste grond. 
Des Heren woord maakt vrij 
van dienst aan vreemde machten; 
in ’t woord herkennen wij 
zijn plannen en gedachten. 
Het rijk is ons nabij! 

 
 
15. Geloofsbelijdenis 

Gesproken door allen, zie voor de tekst ook Lied 340b 
 
 
16. Choir: Laudate Dominum     A. Lotti (1667-1740) 

Tekst: Psalm 150, vertaling NBV21 
 

Laudate Dominum in sanctis ejus; 
laudate eum in firmamento virtutis ejus. 
Laudate eum in virtutibus ejus;  
laudate eum secundum multitudinem 
magnitudinis ejus. 
Laudate eum in sono tubae;  
laudate eum in psalterio et cithara. 
Laudate eum in tympano et choro; 
laudate eum in chordis et organo. 
Laudate eum in cymbalis 
benesonantibus;  
laudate eum in cymbalis jubilationis. 
Omnis spiritus laudet Dominum! 
Amen. 

Loof God in zijn heilige woning, 
loof Hem in zijn machtig gewelf, 
loof Hem om zijn krachtige daden, 
loof Hem om zijn oneindige  
grootheid. 
Loof Hem met hoorngeschal, 
loof Hem met harp en lier, 
loof Hem met dans en tamboerijn, 
loof Hem met snaren en fluit. 
Loof Hem met klinkende  
bekkens, 
loof Hem met slaande cimbalen. 
Alles wat adem heeft, loof de HEER. 
Amen. 

 
 
17. Gebeden 

De gebeden worden besloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader 
 
 Iedereen gaat staan 
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18. Hymn all: Lied 150a Geprezen zij God! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Geprezen zij God! Gij allen op aard, 
aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt. 
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem. 
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem! 

 

3. Geprezen zij God! Laat alles wat leeft 
nu zingen voor Hem die alles ons geeft. 
Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet 
de glorie doen klinken van Hem die ons redt. 

 

4. Geprezen zij God! Ons lied is gewijd 
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt. 
Om zijn goede schepping, om hemels genot, 
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God! 

 

19. 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 
 

20. Organ Postlude: Marche Triomphale ‘Nun danket alle Gott‘   S. Karg-Elert 
 

Kerkenraad, voorganger, koor en dirigent verlaten de kerk 
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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 Evensong geven bij de 
uitgang onder het orgel. 

- U kunt de QR-code hiernaast gebruiken.  
Kies ‘Collecte Oude Kerk Eredienst’ en zet bij de 
Opmerkingen ‘Evensong februari 2023’. 

- 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 ‘Evensong februari 2023’. 

 
 
 
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 zondagavond, met 
medewerking van het Projectkoor Oude Kerk of het Oude Kerk Ensemble: 

- 12 maart Avondmuziek m.m.v. Oude Kerk Ensemble 
- 16 april Evensong m.m.v. Projectkoor Oude Kerk 
 
-   8 oktober Avondmuziek m.m.v. Oude Kerk Ensemble 
- 19 november Cantatedienst m.m.v. Projectkoor Oude Kerk 
- 17 december Festival of Lessons & Carols m.m.v. Projectkoor Oude Kerk 

 


