
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Orde van dienst voor   
zondag 29 april 2018  

om 15.00 uur  
 in de Lutherse Kerk te Woerden  
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Choral Evensong  
Het dagelijks zingen van de ‘Evensong’ behoort tot de vaste taken van ieder 
Engels koor, verbonden aan kerk, kathedraal of college. 
 Het is dan ook niet verwonderlijk dat vele (Engelse) componisten zich hebben 
toegelegd op het schrijven van muziek die in deze ‘Choral Evensongs’ kan 
worden gezongen.  
De liturgie van de ‘Choral Evensong’ is al eeuwenlang dezelfde en staat als een 
huis met haar Psalmen, haar twee schriftlezingen (‘Lessons’), gevolgd door de 
‘Canticles’, bestaande uit het Magnificat (de lofzang van Maria) en het Nunc 
Dimittis (de lofzang van Simeon).  
De muziek is in de Choral Evensongs de religieuze en artistieke voertaal. Zo is 
deze dienst een plaats om tot rust te komen, je hart op te halen, te mediteren 
en te genieten van de muziek.  
Opmerkelijk aan een Choral Evensong is de combinatie van een ingetogen 
gebedsdienst met een veelvoud aan (soms uitbundige) muzikale vormen en 
stijlen. Zo is het orgelstuk aan het eind van de dienst niet zelden een virtuoos 
stuk muziek.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
voorganger:   ds. Maarten Diepenbroek 
ambtsdrager:   Agnes ten Hoeve 
lector:    Anke van Ansenwoude 
cantor-organist: Jeroen de Haan 
organist:   Sander van den Houten 
koor:    Lutherse Cantorij Woerden 
koster:    Robert Fris 
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The Introit  
cantorij: God so loved the world van John Stainer, 1840-1901 
naar Johannes 3: 16 
 
God so loved the world 
That he gave his only begotten Son 
That whoso believeth, believeth in 
him 
Should not perish, should not perish 
But have everlasting life 
 
For God sent not his Son into the 
world 
To condemn the world; 
God sent not his Son into the world 
To condemn the world; 
But that the world through him might 
be saved 
 
God so loved the world 
That he gave his only begotten Son 
That whoso believeth, believeth in 
him 
Should not perish, should not perish 
But have everlasting life,  
God so loved the world 

God had de wereld zo lief 
Dat Hij zijn enige zoon heeft gegeven, 
Opdat een ieder die in hem gelooft  
 
Niet verloren gaat,  
Maar eeuwig leven heeft. 
 
Want God heeft zijn Zoon niet naar 
de wereld gezonden  
Om de wereld te oordelen  
 
 
Maar om de wereld door hem te 
redden 
 
God had de wereld zo lief 
Dat Hij zijn enige zoon heeft gegeven, 
Opdat een ieder die in hem gelooft  
 
Niet verloren gaat,  
Maar eeuwig leven heeft. 
Zo lief had God de wereld 

 
Organ voluntary  
 

 wie kan gaat staan,  
koor en ambtsdragers komen binnen met het licht   

 
voorganger: In de naam van de Vader, en de Zoon  

en de Heilige Geest.  
allen:  Amen.  
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The General Confession  
 
voorganger: Laten we God om ontferming vragen  

voor alles waarin we tekort schoten.  
allen: Wij belijden voor God en voor elkaar 

dat wij gezondigd hebben,  
onze naaste geen recht hebben gedaan 
en onszelf tekort. 
Toon Heer uw barmhartigheid 
en schenk ons uw heil.  
 

The Absolution  
 
voorganger: Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,  

onze zonden vergeven 
en ons geleiden tot het eeuwige leven.  

allen: Amen.  
 
The Lords Prayer 
 

Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 

(Oecumenische versie)  
 

 wij gaan zitten 
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Hymn Lied 657 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Al is mijn stem gebroken, 
    mijn adem zonder kracht, 
    het lied op and’re lippen 
    draagt mij dan door de nacht. 
    Door ademnood bevangen 
    of in verdriet verstild: 
    het lied van Uw verlangen 
    heeft mij aan ’t licht getild. 
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4. Ons lied wordt steeds gedragen 
    door vleugels van de hoop. 
    Het stijgt de angst te boven 
    om leven dat verloopt. 
    Het zingt van vergezichten, 
    het ademt van uw Geest. 
    In ons gezang mag lichten 
    het komend bruiloftsfeest. 
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The Preces  
 
 Lied 191, voorganger en cantorij 
 
voorganger:  Heer, open mijn lippen. 
cantorij: Mijn mond zal zingen van uw eer. 
voorganger: O God, kom mij te hulp. 
cantorij: Heer, haast u mij te helpen. 
  Eer zij de heerlijkheid Gods: 
  Vader, Zoon en heilige Geest, 
  zoals het was in het begin en nu en altijd 
  en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
voorganger: Zegen de Heer! 
cantorij: De naam des Heren zij geprezen. 
 
 
 
 
 
The Psalm  
Psalm 98, gezongen door kwartet als ‘chant’,      uit: ‘Heel mijn ziel’ 

     toonzetting chant: Christiaan Winter,  tekst: Nieuwe Bijbelvertaling 

 
Zing voor de Heer een nieuw lied: 
wonderen heeft hij verricht. 
Zijn rechterhand heeft overwonnen, 
zijn heilige arm heeft redding gebracht. 
2De Heer heeft zijn overwinning bekendgemaakt, 
voor de ogen van de volken zijn gerechtigheid onthuld. 
3Hij heeft gedacht aan zijn liefde en trouw 
voor het volk van Israël. 
De einden der aarde hebben het gezien: 
de overwinning van onze God. 
4Juich de Heer toe, heel de aarde, 
juich en jubel, zing het uit. 
5Zing voor de Heer bij de lier, 
laat bij de lier uw lied weerklinken. 
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6Blaas op de ramshoorn en de trompetten, 
juich als de Heer, uw koning, verschijnt. 
7Laat bruisen de zee en alles wat daar leeft, 
laat juichen de wereld met haar bewoners. 
8Laten de rivieren in de handen klappen 
en samen met de bergen jubelen 
9voor de Heer, want hij is in aantocht  
als rechter van de aarde. 
Rechtvaardig zal hij de wereld berechten, 
de volken oordelen naar recht en wet. 

 

 wie kan gaat staan bij de doxologie   
 

Eer zij de heerlijkheid Gods: 
Vader, Zoon en heilige Geest. 
Zo was het in den beginne,  
zo zij het thans en voor immer,  
tot in de eeuwen der eeuwen.  
Amen.  
 
 
 

First Reading:  Openbaringen 14: 1-7 
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The Office Hymn Als de hemel vol gezang is  
  uit ‘Het liefste lied van Overzee’ tekst: Sytze de Vries, 
  melodie:  Edwin Georg Monk, 1819-1900 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Gaf Gij zelf ook niet de adem 
    die U loven moet? 
    Laat het lied op aarde klinken 
    als de hemel doet: 
    een gebed dat u wil danken, 
    wil verklanken: God is goed! 

  
3. Hier beneden klinkt ons loflied: 
    maak het tot uw troon! 
    Adem in ons lied het weten 
    dat Gij bij ons woont. 
    Opdat hart en ziel veelvuldig 
    U, God, huldigt, eer betoont! 
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4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Magnificat – Lofzang van Maria 
 
cantorij:  Magnificat in D minor  

  van Thomas Attwood Walmisley 1814-1856 
 
My soul doth magnify the Lord, 
 And my spirit rejoiceth 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.  
 
 
 

Mijn ziel maakt groot de Here,  
En mijn geest heeft zich verblijd over 
God, mijn Heiland,  
Omdat Hij heeft omgezien naar de 
lage staat zijner dienstmaagd.  
Want zie, van nu aan zullen mij zalig 
prijzen alle geslachten,  
Omdat grote dingen aan mij gedaan 
heeft de Almachtige.  
En heilig is zijn naam, En zijn 
barmhartigheid van geslacht tot 
geslacht voor wie Hem vrezen.  
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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.  
 

 

Hij heeft een krachtig werk gedaan 
door zijn arm,  
En Hij heeft hoogmoedigen in de 
overleggingen huns harten 
verstrooid;  
Hij heft machtigen van de troon 
gestort 
 en eenvoudigen verhoogd,  
 
hongerigen heeft Hij met goederen 
vervuld  
en rijken heeft Hij ledig 
weggezonden.  
Hij heeft Zich Israël, zijn knecht, 
aangetrokken,  
Om te gedenken aan barmhartigheid, 
Gelijk Hij gesproken heeft tot onze 
vaderen Voor Abraham en zijn 
nageslacht in eeuwigheid.   

 
  doxologie: wie kan gaat staan 

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 . 
 

Ere zij de Vader en de Zoon en de 
Heilige Geest,  
als in den beginne,  
nu en immer en  
Van eeuwigheid tot eeuwigheid!  
Amen. 
 

 
Second Reading: Johannes 16: 13-16  
 
Nunc Dimitis – Lofzang van Simeon 
cantorij: Nunc Dimitis van Thomas Attwood Walmisley 1814-1856 
 
Lord, now lettest Thou Thy servant 
depart in peace  
according to Thy word:  
For mine eyes have seen Thy 
salvation,  

Nu laat Gij, Here, uw dienstknecht 
gaan in vrede,  
naar uw woord,  
Want mijn ogen hebben uw heil 
gezien,  
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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.  

Dat Gij bereid hebt voor het 
aangezicht van alle volken:  
Licht tot openbaring voor de 
heidenen en heerlijkheid voor uw 
volk Israël 

 doxologie: wie kan gaat staan 
 
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. 

 
Ere zij de Vader en de Zoon en de 
Heilige Geest,  
Als in den beginne, nu en immer en 
van eeuwigheid tot eeuwigheid! 
Amen. 

 
 
The Apostles’ Creed  
 

 wie kan gaat staan 
 

Ik geloof in God, de almachtige Vader, 
Schepper van hemel en aarde. 
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, 
die ontvangen is van de heilige Geest, 
geboren uit de Maagd Maria; 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
is gekruisigd, gestorven en begraven; 
die nedergedaald is ter helle, 
de derde dag verrezen uit de doden; 
die opgestegen is ten hemel, 
zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; 
Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. 
Ik geloof in de heilige Geest; 
de heilige katholieke kerk, 
de gemeenschap van de heiligen; 
de vergeving van de zonden; 
de verrijzenis van het lichaam; 
en het eeuwig leven. 
Amen. 



13 

 

The Responses    
Liedboek 191 (vervolg): voorganger en cantorij 
 

voorganger: De Heer met u allen! 
cantorij: Zijn vrede met u! 
voorganger: Laten wij bidden: 
cantorij:  Heer, ontferm u. Christus ontferm u. 
  Heer, ontferm u. 
  Onze Vader in de hemel, uw naam worde geheiligd,  
  uw koninkrijk kome, 
  uw wil geschiede zoals in de hemel ook op aarde. 
  Geef ons heden ons dagelijks brood 
  en vergeef ons ons onze schulden, 
  zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
  En leid ons niet in verzoeking,  

maar verlos ons van het kwade. 
Want van U is het koninkrijk en de kracht 
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 

voorganger: Toon ons, God uw erbarmen, 
cantorij:  en schenk on uw heil! 
voorganger: Geef wie regeren bevrijding 
cantorij:  dat zij antwoorden als wij roepen. 
voorganger: Uw kerk zal zich hullen in gerechtigheid 
cantorij:  en uw getrouwen zullen juichen. 
voorganger: Bevrijd uw volk, o God, 
cantorij:  en zegen uw erfdeel. 
voorganger: Geef in onze dagen vrede, 
cantorij:  wie anders dan Gij zal voor ons strijden? 
voorganger: Schep mij een zuiver hart, o God, 
cantorij:  en neem uw helige Geest niet van mij. 
voorganger: … gebed van de dag ... 
  door Jezus Christus, onze Heer. 
cantorij:  Amen. 
voorganger: … tweede gebed … 

door Jezus Christus, onze Heer. 
voorganger: … derde gebed … 

door Jezus Christus, onze Heer. 
cantorij:  Amen. 
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The Anthem   
 
cantorij: Thou wilt keep him van Samuel Sebastian Wesley, 1810-1876 
teksten uit Jesaja, Psalmen, Johannes en Mattheüs 
 
Thou wilt keep him in perfect peace 
whose mind is stayed on thee. 
The darkness is no darkness with 
thee,but the night is as clear as the 
day 
The darkness and the light to thee, to 
thee are both a like 
God is light, and in him is no darkness 
at all. 
O let my soul live and it shall praise 
thee, 
for thine is the kingdom, the power 
and the glory for evermore 
Thou wilt keep him in perfect peace 
whose mind is stayed on thee. 

Gij zult in volkomen vrede bewaren 
wiens geest op u gericht blijft. 
De duisternis is geen duisternis bij U, 
maar de nacht is helder als de dag.  
 
De duisternis en het licht zijn voor U 
gelijk. 
God is licht en in Hem is in het geheel 
geen duisternis. 
O, laat mijn ziel leven, dan zal die U 
prijzen. 
want van U is het koninkrijk en de 
kracht en de heerlijkheid, voor altijd. 
Gij zult in volkomen vrede bewaren 
wiens geest op u gericht blijft. 

 
 
The Sermon 
 
The Prayers Intercessions and Thankgivings  
 
Igo Corbière vertrekt op 8 mei vanuit Lissabon voor een pelgrimage naar 
Santiago di Compostella en ontvangt hiervoor de reiszegen.  

 
 
Gebed voor de pelgrim  
 
Reiszegen  
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Voorbeden: 
 telkens besloten met: 
voorganger: Heer, in uw goedheid 
allen:  Hoor ons gebed  
 
 
A Prayer of Saint Chrysostom  

Almachtige God, in uw genade mochten wij  onze 
stemmen tot één gebed verenigen,  
en U hebt beloofd het gebed te verhoren van twee of 
drie die in uw Naam verenigd zijn.  
Verhoor dan de gebeden van uw dienaren en 
dienaressen  
en laat ons in dit leven de waarheid kennen en in uw 
toekomstig Rijk eeuwig leven genieten.  
Door Jezus Christus, onze Heer.  
Amen.  

 
The Grace  

De genade van onze Heer Jezus Christus, en de liefde 
van God en de gemeenschap van de heilige Geest zij 
met u allen.  
Amen.  
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Concluding Hymn Lied 248   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Die dan, als onze beden zwijgen, 
    als hier het daglicht onderduikt, 
    weer nieuwe zangen op doet stijgen, 
    ginds waar de nieuwe dag ontluikt. 

 
3. Zodat de dank, U toegezonden, 
    op aard nooit onderbroken wordt, 
    maar steeds opnieuw door mensenmonden 
    gezongen en gesproken wordt. 

 
4. Voorwaar de aarde zal getuigen 
    van U, die thans en eeuwig zijt, 
    tot al uw schepselen zich buigen 
    voor uwe liefd´ en majesteit. 
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The Blessing  
The Lord bless you, and keep you:  
the Lord make his face to shine upon you, 
 and be gracious unto you:  
the Lord lift up the light of his countenance upon you,  
and give you peace;  
and the blessing of God almighty, the Father, the Son,  
and the Holy Spirit be among you and remain with you always.  
Amen.  

 
 
Organ Postlude  
 
 
 
 
Onderwijl verlaten cantorij en ambtsdragers de kerk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De volgende Evensong is op zondag 3 juni, om 15.00 uur in deze kerk en 
wordt gezongen door ‘Cantare’ uit Gouda. Organist is Jeroen de Haan en 
voorganger ds. Maarten Diepenbroek. Wij hopen u dan weer te zien! 


