Orde van dienst voor
zondag 3 juni 2018
eerste zondag na Trinitatis
om 15.00 uur
in de Lutherse Kerk te Woerden

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:
Henk Burggraaff
lector:
Bas Verberne
organist:
Jeroen de Haan
koor:
Vocaal Ensemble Cantare uit Gouda o.l.v. Leo Rijkaart
opmaak liturgieboekje: Maria Knöps
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The Introit
koor: If ye love me van Thomas Tallis (c.1505-1585)
Johannes 14: 15-16
If ye love me, keep my
commandments,
and I will pray the Father, and he
shall give you another comforter,
that he may abide with you
forever, even the spirit of truth.

Als je mij liefhebt, houd je dan aan
mijn geboden.
Dan zal ik de Vader vragen jullie
een andere pleitbezorger te
geven, die altijd bij je zal zijn: de
Geest van de waarheid.

Organ voluntary
Negende deel uit de Voluntary in C van John Christopher Pepusch
(1667-1752)


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

voorganger:
allen:

In de naam van de Vader, en de Zoon
en de Heilige Geest.
Amen.

The General Confession
voorganger:
allen:

Laten we God om ontferming vragen
voor alles waarin we tekort schoten.
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.
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The Absolution
voorganger:

allen:

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven
en ons geleiden tot het eeuwige leven.
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

Hymn: Come down, o love divine
door koor en gemeente
naar Discendi, Amor Santo, Bianco da Siena (gest. 1434),
vertaling: Sytze de Vries, melodie: Ralph Vaughan Williams (1872-1958)

4

koor: 1

allen:

2. Vul mij geheel met gloed!
Mijn eigen hartstocht moet
in ’t vlammen van uw Geest tot as verteren.
Want als Gij mij verlicht,
ontluikt een vergezicht.
Dan zult Gij zelf de weg daarheen mij leren.

koor:

3. Wanneer uw Geest mij vult,
Gij mij in liefde hult,
zal liefde ook mijn hart en ziel bekleden.
Zo groot voor U te zijn,
dat maakt mij stil en klein.
Ik schrei niet langer om een oud verleden.

allen:

4. Ik reikhals naar het uur
waarop uw liefdesvuur
nog hoger vlamt dan alle woorden weten.
Geen mens die maar vermoedt
uw ongekende gloed,
tot hij voorgoed uw Geesteskind mag heten!
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The Preces
gezongen door het koor; muziek van William Smith (1603-1645)
Priest: O Lord, open thou our lips.
Answer:And our mouth shall show
forth thy praise.
Priest: O God, make speed to save
us.
Answer: O Lord, make haste to
help us.
Priest: Glory be to the Father, and
to the Son, and to the Holy Ghost;
Answer: As it was in the
beginning, is now, and ever shall
be, world without end. Amen.
Priest: Praise ye the Lord.
Answer: The Lord's Name be
praised.

Priest: Heer, open onze lippen.
Answer: En onze mond zal uw lof
verkondigen
Priest: O God, haast u ons te
redden.
Answer: O Heer, haast u ons te
helpen.
Priest: Glorie zij de Vader, en de
Zoon en de Heilige Geest;
Answer: Zoals het was in het
begin, en nu en altijd en in de
eeuwen der eeuwen. Amen.
Priest: Loof de Heer.
Answer: De naam des Heren zij
geprezen.

The Psalm
koor: Chant Psalm 42 en 43 van Samuel Wesley (1766-1827).
Psalm 42
1 Like as the hart desireth the
water-brooks : so longeth my soul
after thee, O God.
2 My soul is athirst for God, yea,
even for the living God : when
shall I come to appear before the
presence of God?
3 My tears have been my meat
day and night : while they daily
say unto me, Where is now thy
God?
4 Now when I think thereupon, I
pour out my heart by myself : for I

Psalm 42
1 Zoals een hinde smacht naar
stromend water, zo smacht mijn
ziel naar u, o God.
2 MIjn ziel dorst naar de levende
God, naar de levende God,
wanneer mag ik nader komen en
Gods gelaat aanschouwen?
3 Mijn tranen zijn mijn brood, bij
dag en bij nacht, want heel de dag
hoor ik zeggen: ‘Waar is dan je
God?’
4 Weemoed vervult mijn ziel nu ik
mij herinner hoe ik meeliep in een
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went with the multitude,and
brought them forth into the house
of God;
5 In the voice of praise and
thanksgiving : among such as keep
holy-day.
6 Why art thou so full of
heaviness, O my soul : and why art
thou so disquieted within me?
7 Put thy trust in God : for I will
yet give him thanks for the help of
his countenance.
8 My God, my soul is vexed within
me : therefore will I remember
thee concerning the land of
Jordan, and the little hill of
Hermon.
9 One deep calleth another,
because of the noise of the waterpipes : all thy waves and storms
are gone over me.
10 The Lord hath granted his
loving-kindness in the day-time :
and in the night-season did I sing
of him, and made my prayer unto
the God of my life.
11 I will say unto the God of my
strength, Why hast thou forgotten
me : why go I thus heavily, while
the enemy oppresseth me?
12 My bones are smitten asunder
as with a sword : while mine
enemies that trouble me cast me
in the teeth;
13 Namely, while they say daily
unto me : Where is now thy God?

dichte stoet en optrok naar het
huis van Gods
5 een feestende menigte,
juichend en lovend.
6 Wat ben je bedroefd, mijn ziel,
en onrustig in mij.
7 Vestig je hoop op God, eens zal
ik hem weer loven, mijn God die
mij ziet en redt.
8 Mijn ziel is bedroefd, daarom
denk ik aan u, hier in het land van
de Jordaan, bij de berg Hermon.

9 De roep van vloed naar vloed,
de stem van uw waterstromen –
al uw golven slaan zwaar over mij
heen.
10 Overdag bewijst de Heer mij
zijn liefde, ’s nachts klinkt een lied
in mij op, een gebed tot de God
van mijn leven
11Tot God, mijn rots, wil ik
zeggen:‘Waarom vergeet u mij,
waarom ga ik gehuld in het zwart,
door de vijand geplaagd?’
12 Mij gaat door merg en been de
hoon van mijn belagers,

13 want ze zeggen heel de dag;
‘Waar is dan je God?’
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14 Why art thou so vexed, O my
soul : and why art thou so
disquieted within me?
15 O put thy trust in God : for I
will yet thank him, which is the
help of my countenance, and my
God.

14 Wat ben je bedroefd, mijn ziel,
en onrustig in mij.

psalm 43
1 Give sentence with me, O God,
and defend my cause against the
ungodly people : O deliver me
from the deceitful and wicked
man.
2 For thou art the God of my
strength, why hast thou put me
from thee : and why go I so
heavily, while the enemy
oppresseth me?
3 O send out thy light and thy
truth, that they may lead me : and
bring me unto thy holy hill, and to
thy dwelling.

psalm 43
1 Verschaf mij recht, o God,
vecht voor mij zaak.
Bescherm mij tegen een liefdeloos
volk, vol list en bedrog.

4 And that I may go unto the altar
of God, even unto the God of my
joy and gladness : and upon the
harp will I give thanks unto thee,
O God, my God.
5 Why art thou so heavy, O my
soul : and why art thou so
disquieted within me?
6 O put thy trust in God : for I will
yet give him thanks, which is the
help of my countenance, and my
God.

4 Dan zal ik naderen tot het altaar
van God, tot God, mijn hoogste
vreugde.
Dan zal ik u loven bij de lier, God,
mijn God.
5 Wat ben je bedroefd, mijn ziel,
en onrustig in mij.

15 Vestig je hoop op God, eens zal
ik hem weer loven, mijn God die
mij ziet en redt.

2 U bent toch mijn God, mijn
toevlucht, waarom wijst u mij af,
waarom ga ik gehuld in het zwart,
door de vijand geplaagd?
3 Zend uw licht en uw waarheid,
laten zij mij geleiden en brengen
naar uw helige berg, naar de
plaats waar u woont.

6 Vestig je hoop op God, eens zal
ik hem weer loven, mijn God die
mij ziet en redt.
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 wie kan, gaat staan bij de doxologie
Glory be to the Father and to the
Glorie zij de Vader, en de Zoon en
Son: and to the Holy Ghost.
de Heilige Geest;
As it was in the beginning is now
Zoals het was in het begin, en nu
and ever shall be : world without
en altijd en in de eeuwen der
end Amen
eeuwen. Amen.
First Reading: 2 Samuël 9: -13
Magnificat – Lofzang van Maria
koor: Magnificat van Ralph Vaughan Williams (1872-1958)
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.
He hath shewed strength with His
arm,
He hath scattered the proud in
the imagination of their hearts.

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.
Hij heeft een krachtig werk
gedaan door zijn arm,
En Hij heeft hoogmoedigen in de
overleggingen huns harten
verstrooid;
Hij heeft machtigen van de troon
gestort
en eenvoudigen verhoogd,

He hath put down the mighty
from their seat,
And hath exalted the humble and
meek.
He hath filled the hungry with

hongerigen heeft Hij met
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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.



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.

wie kan, gaat staan bij de doxologie

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: 1 Johannes 4: 7-21

Nunc Dimitis – Lofzang van Simeon
koor: Nunc Dimitis van Ralph Vaughan Williams (1872-1958)
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.

Nu laat Gij, Here, uw dienstknecht
gaan in vrede,
naar uw woord,
Want mijn ogen hebben uw heil
gezien,
Dat Gij bereid hebt voor het
aangezicht van alle volken:
Licht tot openbaring voor de
heidenen en heerlijkheid voor uw
volk Israël
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 wie kan, gaat staan bij de doxologie
Glory be to the Father and to the
Ere zij de Vader en de Zoon en de
Son and to the Holy Ghost;
Heilige Geest,
As it was in the beginning is now,
Als in den beginne, nu en immer
and ever shall be world without
en van eeuwigheid tot
end. Amen.
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.
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The Responses
gezongen door het koor muziek van William Smith (1603-1645)
Priest: The Lord be with you.
Answer: And with thy spirit.
Minister: Let us pray.

Priest: De Heer zij met u.
Answer: En met uwen geest.
Minister: Laat ons bidden.

Lord, have mercy upon us.
Christ, have mercy upon us.
Lord, have mercy upon us.

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

Our Father, which art in heaven,
Hallowed be thy Name.
Thy kingdom come.
Thy will be done in earth,
As it is in heaven.
Give us this day our daily bread.

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
Amen
Priest:O Heer, toon ons uw
genade
Answer: En schenk ons uw
reddeing
Priest: O, Heer, red de koning
Answer:En hoor ons wanneer wij
u aanroepen
Priest: vervul uw dienaren met
gerechtigheid
Answer: Maak uw uitverkoren
volk vrolijk.
Priest: O Heer, red uw volk
Answer: En zegen uw erfdeel

And forgive us our trespasses,
As we forgive them that trespass
against us.
And lead us not into temptation,
But deliver us from evil. Amen.
Priest: O Lord, shew thy mercy
upon us.
Answer: And grant us thy
salvation.
Priest: O Lord, save the King.
Answer: And mercifully hear us
when we call upon thee.
Priest. Endue thy Ministers with
righteousness.
Answer. And make thy chosen
people joyful.
Priest. O Lord, save thy people.
Answer. And bless thine
inheritance.
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Priest. Give peace in our time, O
Lord.
Answer. Because there is none
other that fighteth for us, but only
thou, O God.
Priest: O God, make clean our
hearts within us.
Answer: And take not thy Holy
Spirit from us.

Priest: Geef vrede in onze tijd, o
Heer
Answer: Omdat er geen ander is
die voor ons vecht, dan U alleen, o
God.
Priest: o God, maak onze harten
rein
Answer: En neem uw Heilige
Geest niet van ons.

The Collect of the day:
O God, the strength of all them
that put their trust in thee,
mercifully accept our prayers; and
because through the weakness of
our mortal nature we can do no
good thing without thee, grant us
the help of thy grace, that in
keeping of thy commandments
we may please thee both in will
and deed, through Jesus Christ
our Lord.
Amen.

Gebed van de dag:
O God, de kracht van allen die hun
vertrouwen in U stellen, aanvaard
onze gebeden, en - omdat we
door de zwakheid van onze
sterfelijke natuur niets goeds
kunnen doen zonder U - verleen
ons de hulp van uw genade, opdat
wij in het doen van Uw geboden U
mogen behagen in zowel onze
intenties als onze daden, door
Jezus Christus, onze Heer.
Amen.

The Second Collect at Evening
Prayer:
O God, from whom all holy
desires,
all good counsels, and all just
works
do proceed;
Give unto thy servants that peace
which the world cannot give;
that our hearts may be set to obey
thy commandments,
and also that by thee, we, being

Gebed om vrede:
O God, van U zijn alle verlangens
afkomstig,
elke goede raad en alle goede
werken.
Geef aan uw dienaren die vrede
die de wereld niet geven kan,
zodat ons hart in staat mag zijn te
gehoorzamen aan uw geboden,
en wij, door U bevrijd van de
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defended from the fear of our
enemies, may pass our time in
rest and quietness;
through the merits of Jesus Christ
our Saviour. Amen.
The Third Collect, for Aid against
all Perils:
Lighten our darkness, we beseech
thee, O Lord;
and by thy great mercy defend us
from all perils and dangers of this
night;
for the love of thy only Son, our
Saviour, Jesus Christ.
Amen.

angst voor onze vijanden, onze
tijd in rust en vrede mogen
doorbrengen; omwille van Jezus
Christus, onze Verlosser. Amen.
Gebed om hulp en bescherming
tegen dreigend gevaar:
Verlicht onze duisternis, zo
smeken wij U, Heer;
en bescherm ons door uw grote
genade tegen alle dreiging en
gevaar van deze nacht;
omwille van de liefde van Jezus
Christus, uw enige Zoon, onze
Verlosser. Amen.

The Anthem
koor: Turn thy face from my sins van Thomas Attwood (1765-1838)
Psalm 51: 11-13

Psalm 51: 11-13

Turn thy face from my sins, and
put out all my misdeeds.
Make me a clean heart, O God,
and renew a right spirit within me.
Cast me not away from thy
presence, and take not thy Holy
Spirit from me.

Sluit uw ogen voor mijn zonden
en doe heel mijn schuld teniet.
Schep, o God, een zuiver hart in
mij,en vernieuw mijn geest.
Verban mij niet uit uw nabijheid
en neem uw heilige geest niet van
mij weg.
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The Sermon
The Office Hymn: Lied 868

2. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in ’t licht als op adelaarsvleuglen geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.
3. Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft geweven,
dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven.
Hij heeft u lief,
die tot zijn kind u verhief,
ja, Hij beschikt u ten leven.
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5. Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,
christenen loof Hem met Abrahams kinderen samen.
Hart wees gerust,
Hij is uw licht en uw lust.
Alles wat ademt zegt: Amen.
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The Prayers Intercessions and Thankgivings
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 (wie kan gaat staan)
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 263

2. Wees Gij mijn wijsheid, de rust in mijn hart
bevrijding van wat mij ontstelt en verwart,
de hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt,
het duister me aangrijpt, de zon niet meer schijnt.
3. Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat,
een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat.
De dag loopt ten einde, de nacht is nabij,
wees Gij nu mijn toekomst, het duister voorbij.
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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.
koor: Doxologie van Gerald Knight (1908-1979)
Keep us, O Lord, so awake in the
duties of our calling
that we may sleep in thy peace
and ake in thy glory,
God grant to the living,
grace: to the departed, rest.
To the Church, the King, the
Netherlands and all mankind
peace and concord.
And to us and all his servants life
everlasting.
Let us bless the Lord.
Thanks to be God.

Houd ons, o Heer, waakzaam in de
plichten van onze roeping
dat wij mogen rusten in uw vrede
en opstaan in uw glorie,
Heer geef genade aan de
levenden; rust aan hen die
stierven;
aan de kerk, de koning, Nederland
en de gehele mensheid vrede en
verdraagzaamheid.
En aan ons en al zijn dienaren, het
eeuwige leven.
Laat ons de Heer zegenen.
Dank aan God.

Organ Postlude : Improvisatie

Onderwijl verlaten cantorij en ambtsdragers de kerk

U bent van harte uitgenodigd om nog even na te praten onder
het genot van een drankje en een hapje.
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