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3 februari 2019 
18.30 uur 

Oude Kerk 
Dorpsstraat 59, Zoetermeer 

ds. C.H. Wesdorp – liturg 
Projectkoor Oude Kerk 
Ronald de Jong – dirigent 
Dirk Out – organist 

 
 
 
 

Vijfde zondag van Epifanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor de samenzang gebruiken we het 
Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk (2013).  

Voor gasten zijn er Liedboeken beschikbaar in de kerk. De liederen kunt u ook  
– evenals de teksten die het koor zingt – lezen via de beamer. 
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Kerkenraad, voorganger, koor en dirigent komen binnen 
 
 
1. Organ Prelude: Was Gott tut das ist wohlgetan       J.P. Kellner (1705-1772) 
 
 
 
2. Welkom en mededelingen 
 
 
 
3. Stil gebed 
 
 
 

 Iedereen gaat staan 
 
4. Hymn all: Psalm 99:1 en 3 God is koning, Hij / sticht zijn heerschappij 
 
 
 
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 99:4 en 8 Maak Hem altezaam / groot, verhef zijn naam 
 
 
 
7. Gebed 
 
 
 
8. Anthem choir: Kyrie               J.G. Rheinberger (1830-1901) 
 
Kyrie eleison. 
Christe eleison. 
Kyrie eleison. 

Heer, ontferm u over ons. 
Christus, ontferm u over ons. 
Heer, ontferm u over ons. 
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9. Schriftlezing 1: Jeremia 1:4-10 
 
 
 
10. Choir: Magnificat       H.D. Statham (1889-1973) 

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 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 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: Lucas 4:31-37 
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12. Choir: Nunc dimittis               H.D. Statham 

Tekst: Lofzang van Simeon, Lucas 2:29-32 
 
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 U, Heer, uw dienaar  
in vrede heengaan, 
zoals U hebt beloofd. 
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: Lucas 4:38-41 
 
 
 
14. Anthem choir: Almighty and everlasting God       O. Gibbons (1583-1625) 
 
Almighty and everlasting God, 
mercifully look upon our infirmities 
and in all our dangers and necessities 
stretch forth Thy right hand  
to help and defend us; 
through Christ our Lord. Amen. 

Almachtige en eeuwige God, 
zie genadig neer op onze zwakheden 
en strek de rechterhand van 
uw majesteit naar ons uit  
om ons te beschermen,  
door Christus onze Heer. Amen. 

 
 
 
15. Schriftlezing 4: Lucas 4:42-44 
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16. Hymn choir and all: A silence which was broken         Th. Weed (1797-1882) 
 
Choir: 

 

 
 
 
 
 
 

1. Een stilte die doorbroken was 
door Johannes’ spraakmakend woord 
deed opnieuw haar intrede, 
de hartstocht doofde gesmoord. 

All 
2. A people lately singing  
now strained their hearts to hear 
the sweet receding music: 
‘The realm of God is near.’ 
 

 
2. Een volk dat tot voor kort nog zong 
bleef hunkeren naar dit lied, 
zo liefelijk, maar vervagend: 
‘Het Koninkrijk Gods is nabij.’ 

Choir 
3. But hope, hushed, and imprisoned, 
will not be silent long – 
another seized the promise 
and sang it, sure and strong. 
 

 
3. Maar hoop, nog zo gebonden, 
lang zwijgen kan zij niet – 
het lied op andere lippen 
klonk krachtig, helder en klaar. 

All 
4. And many joined the singing, 
and many came to hear,  
and many soon discovered: 
‘The realm of God is near.’ 

 
4. En velen voegden zich in het koor 
en velen kwamen horen 
en velen ontdekten weldra weer: 
‘Het Koninkrijk Gods is nabij.’ 

 
 
 

Iedereen gaat staan,  
met het gezicht in de richting van het oosten = het koor van de kerk 

 
17. Geloofsbelijdenis 

Gesproken door allen, zie voor de tekst ook Lied 340b 
 

Iedereen gaat zitten 
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18. Hymn choir and all: Maak heel mijn leven tot een lied         J.B. Dykes (1823-1876) 

Met toestemming overgenomen uit: Het liefste lied van overzee, tekst Sytze de Vries 
 
Choir: 

 

 
 
All 
2. Niet slechts mijn lippen of mijn hart 
zijn daartoe instrument. 
Alleen mijn hele wezen kan 
pas zingen wie U bent. 
 

Choir 
5. Dan geef ik U, in wie ik ben, 
de eer mijn leven lang 
en bloeit uit alles wat ik doe 
een altijd nieuw gezang. 
 

Choir 
3. In wie ik ben, in wat ik doe,  
in al mijn gaan en staan 
klinkt zo de lof aan U, mijn God,  
en wordt uw wil gedaan. 
 

All 
6. En zelfs in pijn en in verdriet 
wordt nog het lied gehoord. 
Waar ook mijn weg zich wendt of keert 
plant zich de echo voort. 
 

All 
4. Vul mij daarom met diepe dank,  
tot heel mijn leven zingt 
van U en van uw liefde voor 
wie klein is en gering. 

All 
7. Nooit zal mijn leven, dag en nacht,  
dan zonder zegen zijn. 
Bij elke voetstap die ik zet  
bent U zelf het refrein! 

 
 
 
19. Gebeden 

De gebeden worden besloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader 
 
 
 
20. Inzameling van de gaven (zie toelichting op de achterzijde) 
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Iedereen gaat daarna staan voor de slothymn 
 
21. Hymn all: Aan U, Vader, alle glorie    J.Goss (1800-1880) 

Met toestemming overgenomen uit: Het liefste lied van overzee, tekst Sytze de Vries 
 

 

 

 
 
2. Om de Zoon U alle glorie, 
woord van eer ons toegezegd. 
Vleesgeworden vriend en naaste, 
ons tot brood voor onderweg. 
U de ere, U de glorie, 
woord op onze tong gelegd. 

3. Door de Geest U alle glorie, 
die als lofzang in ons leeft 
en als nieuwe wind de aarde 
eenmaal haar gelaat hergeeft. 
U de ere, U de glorie, 
adem die in mensen leeft. 

 
 
 
22. Zegen 

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

 
Allen:  

 
 

Iedereen gaat zitten 
 
 
 
23. Organ Postlude: Fuga in c, BWV 537              J.S. Bach (1685-1750) 
 
 
 
Kerkenraad, voorganger, koor en dirigent verlaten de kerk  
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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 daarom vrijmoedig een beroep op u bij de 
collecte tijdens de dienst. Met een gemiddelde bijdrage van € 5,00 per persoon zijn we 
in staat om deze diensten te blijven organiseren. 

- Bestemming collecte tijdens de dienst, vóór de slothymne: Evensong. 
- 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?  
U kunt voor informatie bellen 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: 

- 10 maart Zangdienst 
- 14 april  Cantatedienst m.m.v. Projectkoor Oude Kerk 
- 29 september Evensong m.m.v. Projectkoor Oude Kerk 
-   3 november Zangdienst 
- 15 december  Festival of Lessons and Carols m.m.v. Projectkoor Oude Kerk 

 
 
 
 

www.oudekerkgemeente.nl 
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