Binnenkomst kerkenraad (enkele minuten voor 17.00 uur)
Orgelspel

Uit orgelconcert Op. 4, nr. 6 – Allegro, G.F. Händel

VOORBEREIDING (de gemeente blijft zitten)
V
A

De Heer zij met u.
Ook met u zij de Heer.

V
A

Onze hulp in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft.

V
A
V
A
V
A

O God, keer U om naar ons toe
en doe ons weer leven met hart en ziel.
Laat ons, o Heer, uw liefde zien
en geef ons uw heil.
O Heer! – hoor ons gebed
en laat ons geroep tot U komen.
Amen.

Psalmgebed bij Psalm 146
Voorganger:

1Halleluja!

Loof de HEER, mijn ziel.
2De HEER wil ik loven, zolang ik leef,
mijn God bezingen zolang ik besta.

Allen gezegd: 3Vertrouw niet op mensen met macht,

op een sterveling bij wie geen redding is.
4Stokt zijn adem, hij keert terug tot de aarde,
op die dag gaat hij met zijn plannen ten onder.

3. Heil wien Jakobs God wil bijstaan,
heil die God ter hulpe riep.
Want zijn heil zal niet voorbijgaan,
God is trouw aan wat Hij schiep.
Wat in hemel, zee of aard
woont, is in zijn hand bewaard.
Voorganger:

4. Aan wie hongert geeft Hij spijze,
aan verdrukten recht gericht.
Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze,
blinden geeft Hij het gezicht.
Hij geeft den gebukten moed
en heeft lief wie zijn wil doet.

9de

HEER beschermt de vreemdelingen,
wezen en weduwen steunt hij,
maar wie kwaad doen, richt hij te gronde.
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Allen gezegd:

10De

HEER is koning tot in eeuwigheid,
je God, Sion, van geslacht op geslacht.

Klein Gloria
“Ere zij de Vader en de Zoon en de heilige Geest, als in den beginne,
nu en immer en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.”
SCHRIFT EN UITLEG
Uit het Evangelie volgens Lukas 1: 39-46
39Kort

daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, 40waar ze het
huis van Zacharias binnenging en Elisabet begroette. 41Toen Elisabet de groet van Maria hoorde,
sprong het kind op in haar schoot; ze werd vervuld van de heilige Geest 42en riep luid: ‘De meest
gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot! 43Wie ben ik dat de moeder
van mijn Heer naar mij toe komt? 44Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in
mijn schoot. 45Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen
gaan.’
46Maria zei: ‘Mijn ziel prijst en looft de Heer...
Lied Magnificat – Taizé (2x)

Overweging
Lied 103C: 1, 3, 5
1. Loof de Koning, heel mijn wezen,
gij bestaat in zijn geduld,
want uw leven is genezen

en vergeven is uw schuld.
Loof de Koning, loof de Koning,
tot gij Hem ontmoeten zult.
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3. Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons,
Hij kent onze broze kracht.
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons
van de boze en zijn macht.
Looft uw Heiland, looft uw Heiland,
die het licht is in de nacht.

5. Engelen, zingt ja en amen
met de Koning oog in oog!
Zon en maan, buigt u tezamen
en gij sterren hemelhoog!
Looft uw Schepper, looft uw Schepper,
looft Hem, die het al bewoog!

Gaven
1e rondgang: Diaconie

2e rondgang: Kerk en Eredienst

(bij de uitgang is er een hartelijk aanbevolen extra collecte voor de kosten van de cantatediensten)
Orgelspel

Uit orgelconcert Op. 4, nr. 6 – Larghetto, G.F. Händel

CANTATE BWV 129 ‘Gelobet sei der Herr, mein Gott’ J.S. Bach (1685-1750)
1. Koor
Gelobet sei der Herr,
Mein Gott, mein Licht, mein Leben,
Mein Schöpfer, der mir hat
Mein Leib und Seel gegeben,
Mein Vater, der mich schützt
Von Mutterleibe an,
Der alle Augenblick
Viel Guts an mir getan.

Geloofd zij de Heer,
mijn God, mijn licht, mijn leven,
mijn schepper, die mij
mijn lichaam en ziel heeft gegeven,
mijn vader die mij beschermt
vanaf de moederschoot,
die mij op alle momenten
veel goeds heeft gedaan.

2. Aria (Bas)
Gelobet sei der Herr,
Mein Gott, mein Heil, mein Leben,
Des Vaters liebster Sohn,
Der sich für mich gegeben,
Der mich erlöset hat
Mit seinem teuren Blut,
Der mir im Glauben schenkt
Sich selbst, das höchste Gut.

Geloofd zij de Heer,
mijn God, mijn heil, mijn leven,
liefste zoon van de vader,
die zichzelf voor mij heeft gegeven,
die mij heeft verlost
met zijn dierbare bloed,
die mij in het geloof
zichzelf schenkt, het hoogste goed.

3. Aria (Sopraan)
Gelobet sei der Herr,
Mein Gott, mein Trost, mein Leben,
Des Vaters werter Geist,
Den mir der Sohn gegeben,
Der mir mein Herz erquickt,

Geloofd zij de Heer,
mijn God, mijn troost, mijn leven,
Waardige geest van de vader,
die mij door de zoon is gegeven,
die mijn hart verkwikt,
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Der mir gibt neue Kraft,
Der mir in aller Not
Rat, Trost und Hülfe schafft.

die mij nieuwe kracht geeft,
die mij in alle nood
raad, troost en hulp biedt.

4. Aria (Alt)
Gelobet sei der Herr,
Mein Gott, der ewig lebet,
Den alles lobet, was
In allen Lüften schwebet;
Gelobet sei der Herr,
Des Name heilig heißt,
Gott Vater, Gott der Sohn
Und Gott der Heilge Geist.

Geloofd zij de Heer,
mijn God, die eeuwig leeft,
die geloofd wordt door alles wat
in alle luchten zweeft;
geloofd zij de Heer,
wiens naam heilig is,
God de Vader, God de Zoon,
en God de Heilige Geest.

5. Koraal
Dem wir das Heilig itzt
Mit Freuden lassen klingen
Und mit der Engel Schar
Das Heilig, Heilig singen,
Den herzlich lobt und preist
Die ganze Christenheit:
Gelobet sei mein Gott
In alle Ewigkeit!

Voor wie wij nu het 'Heilig'
met vreugde laten klinken
en met de engelenschaar
het 'Heilig, heilig' zingen.
Hem looft en prijst
de hele christenheid:
Geloofd zij mijn God
in alle eeuwigheid!

(Vertaling: Ria van Hengel)

Bijbelwoord met aansluitend gebeden ‘Onze Vader ...’
AFSLUITING
(allen gaan staan)

Lied 672: 1, 6, 7
1. Komt laat ons deze dag
met heilig vuur bezingen
en met vernieuwde vreugd,
want God deed grote dingen.
Eens gaf de Heil'ge Geest
aan velen heldenmoed.
Bidt dat Hij ons vandaag
verlicht met Pinkstergloed.
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6. Vul aan wat ons ontbreekt,
want stukwerk is ons pogen.
En wat ons afleidt van
de vrede uit den hoge,
laat dat, verheven licht,
in vuur en wind vergaan.
Houdt Gij ons staande door
het wonder van Gods naam.
7. Wie 's Heren Geest bezielt,
wie 's Heren woord doet zingen,
wie met ons vieren wil
het feest der eerstelingen,
die stemme met ons in
en prijze Gods verbond
dat Hij vandaag vernieuwt
en elke morgenstond.
Zegen (met gezongen Amen)

Uitleidend orgelspel

Uit orgelconcert Op. 4, nr. 6 – Moderato, G.F. Händel

(Het werk waarmee deze viering wordt afgesloten, duurt enkele minuten. Het staat u vrij
alvast naar huis te gaan. Het spelen van dit werk vraagt veel concentratie. Dat geldt ook voor
het luisteren. Na afloop liever geen applaus).

Uw aandacht voor de uitgangscollecte voor de onkosten van deze dienst!
De collecte aan de uitgang is bestemd voor de onkosten van de Cantatediensten.
Deze diensten, met goede musici, brengen behoorlijk wat kosten met zich mee.
Ook middels úw bijdrage (als u/jou dat past, stellen wij voor € 5.00 per bezoeker)
kunnen wij hier nog lang mee doorgaan.
Een bijdrage overmaken kan ook: op rekening NL59 SNSB 0909 0600 10 t.n.v.
Wijkfonds Burgwalkerk onder vermelding van: Gift Cantatediensten.
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Het Bachorkest Kampen wordt vanmiddag gevormd door:
Fluit
Hobo
Fagot
Trompet
Viool 1
Viool 2
Altviool
Cello
Contrabas
Orgel
Pauken

Mariëlle van Zanten
Evelyn Heuvelmans, Pauline Westen
Joop Bremer
Tonnie Kievits, Marcis Runka, Anastasija Isakova
Martijn Plomp, Lies Mos, Jan Rein Palland, Leendert Nooitgedagt
Wilma Lipke, Siep de Groot, Anneke van der Wurff,
Anne ten Brinke
Janna Zijderveld, Cynthia Klostermann
Nelleke Hoekstra
Jack Kroes
Marijn de Jong
Ciska Terpstra

De eerstvolgende Cantatediensten worden gehouden op:
14 juli
8 september
13 oktober
10 november

ds. Jan Bouma
ds. Hans Renkema
ds. Ruth Peetoom
ds. Nelleke Beimers

BWV 199
BWV 150
BWV 27
BWV 98


De lezingen in deze dienst werden genomen uit de Nieuwe Bijbel Vertaling.


Contact
Voor vragen of opmerkingen over de Cantatediensten kunt u ons bereiken via onderstaand mailadres: cantatedienst.deburgwalkampen@gmail.com
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