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Kerkenraad, voorganger, koor, musici en solisten komen binnen 
 
 
1. Orgel: Fantasia in g kleine terts    J. Pachelbel (1653-1706) 

 
2. Welkom en mededelingen 

 
3. Stil gebed 

 
Iedereen gaat staan 

 
4. Samenzang: Psalm 96:3 en 5 Geef aan de Heer, alle geslachten 

 
5. Gods gelofte en groet 

Voorganger (V): In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 
Allen (A):  Amen. 
V:  Genade zij u en vrede. 
A:  Amen. 

 
Iedereen gaat zitten 

 
6. Samenzang: Psalm 96:6 en 7 In ’t lied dat klinkt als Hij zal komen 

 
7. Gebed 

 
8. Schriftlezing 1: Filippenzen 2:5-11 

 
9. Samenzang: Lied 574 Glorie zij U, Christus, U leed onze nood 

 
10. Schriftlezing 2: Matteüs 21:1-9 

 
11. Samenzang: Lied 552 Dit is een dag van zingen 

 
12. Overdenking  



13. Cantate Himmelskönig, sei willkommen, BWV 182    J.S. Bach 
 
 
1. Sonata  

 
 
2. Coro  
Himmelskönig, sei willkommen, 
lass auch uns dein Zion sein! 
Komm herein! 
Du hast uns das Herz genommen. 
Himmelskönig, sei willkommen, 
lass auch uns dein Zion sein! 

 
Hemelkoning, wees welkom, 
laat ook ons uw Sion zijn! 
Kom binnen! 
U hebt ons hart in beslag genomen. 
Hemelkoning, wees welkom, 
laat ook ons uw Sion zijn! 

 
 
3. Recitativo (bas) 
Siehe, ich komme. 
im Buch ist  
von mir geschrieben: 
Deinen Willen, mein Gott,  
tu ich gerne. 

 
Zie, ik kom, 
in de boekrol is  
over mij geschreven: 
Ik heb lust, mijn God,  
om uw wil te doen.    (Psalm 40:8-9) 

 
 
4. Aria (bas) 
Starkes Lieben, dass dich,  
großer Gottessohn, 
von dem Thron 
deiner Herrlichkeit getrieben, 
starkes Lieben, dass du dich  
zum Heil der Welt 
als ein Opfer fürgestellt, 
dass du dich  
mit Blut verschrieben. 

 
Grote liefde was het, die U,  
machtige Zoon van God,  
dreef van uw troon  
der heerlijkheid,  
grote liefde, dat U zich  
tot redding der wereld  
hebt opgeofferd,  
dat U uw bloed  
hebt vergoten. 

 
 
5. Aria (alt) 
Leget euch dem Heiland unter, 
Herzen, die ihr christlich seid! 
Tragt ein unbeflecktes Kleid 
eures Glaubens ihm entgegen. 
Leib und Leben und Vermögen 
sei dem König itzt geweiht. 

 
Wees trouw aan de Heiland,  
gij allen, die christen zijt! 
Ga Hem tegemoet in een 
smetteloos kleed van uw geloof. 
Lichaam en ziel en vermogen  
zij nu de Koning toegewijd. 

 



 
 
 
 
 

 
6. Aria (tenor) 
Jesu, lass durch Wohl und Weh 
mich auch mit dir ziehen! 
Schreit die Welt nur ‘Kreuzige!’, 
so lass mich nicht fliehen, 
Herr, vor deinem Kreuzpanier; 
Kron und Palmen find ich hier. 

 
Jezus, laat mij dwars door lief en 
leed toch met U gaan! 
Al schreeuwt de wereld ‘Kruisig 
Hem!’, laat mij toch niet vluchten, 
Here, voorafgaand aan uw 
kruisbanier vind ik  
kroon en palmen hier. 

 
 
7. Choral  
Jesu, deine Passion 
ist mir lauter Freude, 
deine Wunden, Kron und Hohn 
meines Herzens Weide; 
meine Seel’ auf Rosen geht, 
wenn ich dran gedenke 
in dem Himmel eine Stätt 
uns deswegen schenke. 

 
Jezus, uw lijden  
is mij louter vreugde,  
uw wonden, kroon en hoon 
een weide voor mijn hart; 
mijn ziel gaat over rozen, 
wanneer ik bedenk 
dat U ons zo een plaats  
in de hemel schenkt. 

 
 
8. Coro  
So lasset uns gehen  
in Salem der Freuden, 
begleitet den König  
in Lieben und Leiden. 
Er gehet voran 
und öffnet die Bahn. 
So lasset uns gehen  
in Salem der Freuden, 
begleitet den König  
in Lieben und Leiden. 

 
Laat ons dan ingaan  
in het Jeruzalem der vreugde, 
de Koning begeleiden 
in liefde en lijden. 
Hij gaat ons voor 
en maakt de weg vrij. 
Laat ons dan ingaan  
in het Jeruzalem der vreugde, 
de Koning begeleiden 
in liefde en lijden. 

 
 
 
14. Stilte 
  



15. Gebeden 
De gebeden worden besloten met het gezamenlijk bidden van het  
‘Onze Vader’ 

 
 
 
16. Inzameling van de gaven (zie toelichting hiernaast) 

Orgel: Herzlich tut mich verlangen, BWV 727     J.S. Bach 
 
 
 

Iedereen gaat staan 
 
17. Samenzang: Lied 556 Alles wat over ons geschreven is 
 
 
 
18. Zegen 

V:  De vrede van God, die alle verstand te boven gaat,  
zal uw hart en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. 

 
A:  
 

 
Iedereen gaat zitten 

 
 
 
19. Orgel: Preludium in a kl.terts, BWV 543      J.S. Bach 
 
 
 
Kerkenraad, voorganger, solisten, musici en koor verlaten de kerk  



Toelichting inzameling van de gaven 
Er is veel waardering en animo voor bijzondere diensten in de vorm van 
Evensongs en Cantatediensten in de Oude Kerk. We doen dan ook vrijmoedig 
een beroep op u bij de collecte tijdens de dienst. Met een gemiddelde 
bijdrage van € 7,50 per persoon zijn we in staat om deze diensten te blijven 
organiseren. 

- Collecte tijdens de dienst, vóór het slotlied: Cantatedienst. 
- Collecte bij de uitgang: wijkwerk in de Oude Kerk Gemeente. 
- De bussen bij de uitgang: restauratie van de Oude Kerk. 

 
 
 
Meezingen? 
Hebt u belangstelling om mee te zingen met het Projectkoor Oude Kerk? 
Hebt u koorervaring, tijd voor thuisstudie en affiniteit met geloof en kerk?  
Bel voor informatie met: Marieke van der Giessen, tel. (079) 3 522 519. 
Aanmelden kan ook via: projectkooroudekerk@gmail.com 
 
 
 
Volgende bijzondere diensten 
De komende periode zijn er de volgende bijzondere diensten op 
zondagavond steeds om 18.30 uur: 

- 29 september Evensong m.m.v. Projectkoor Oude Kerk 
-   3 november Cantatedienst m.m.v. Christelijk Vocaal  

Ensemble Cantica 
- 15 december  Festival of Lessons and Carols  

m.m.v. Projectkoor Oude Kerk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.oudekerkgemeente.nl 
 
 

PkOK/JHG/09.04.19 



 


