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Orgel preludium:
Koorgebed: God be in my head

John Rutter

God be in my head and in my understanding,
God be in mine eyes and in my looking,
God be in my mouth and in my speaking,
God be in my heart and in my thinking.
God be at mine end and at my departing

God wees in mijn hoofd en in mijn begrijpen,
God wees in mijn ogen en in mijn zien,
God wees in mijn mond en in mijn spreken,
God wees in mijn hart en in mijn gedachten,
God, wees bij mijn einde en bij mijn heengaan

Openingslied : De vreugde voert ons naar dit huis
Allen
De vreugde voert ons naar dit huis
Waar ‘tWoord aan ons geschiedt
God roept zijn naam over opns uit
en wekt in ons het lied.

Allen
Dit huis dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?

Koor
Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan

Allen
Onthul ons dan uw aangezicht,
uw Naam, die mét ons gaat
en heilig ons hier met uw licht
uw voorbedachte raad.

Votum en Groet
Psalmgebed

Psalm 145

Openingsgebed

Antifoon door allen gezongen

Antifoon
Benedicam Te Domine
in omni tempore Deus meus Rex.

Antifoon
Ik zal U loven, Heer,
te allen tijde mijn Koning en mijn God.

Exaltabo Te Deus meus Rex
et benedicam nomini Tuo
in saeculum et in saeculum saeculi.
Per singulos dies benedicam Tibi
et laudabo nomen Tuum
in saeculum et in saeculum saeculi Antifoon

U mijn God en mijn Koning zal ik roemen,
en Uw naam zal ik prijzen
van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Elke dag opnieuw zal ik U loven
en Uw naam prijzen
van eeuwigheid tot eeuwigheid. Antifoon

Miserator et misericors Dominus.
Patiens et multum misericors.
Suavis Dominus universis
et miserationes Ejus super operant. Antifoon

De Heer is vol mededogen en barmhartig.
De Heer geduldig en zeer barmhartig.
De Heer is vriendelijk voor al de zijnen
en Hij ontfermt zich over hen. Antifoon

Fidelis Dominus in omnibus verbis Suis,
et sanctus in omnibus operibus Suis.
Allevat Dominus omnes qui curruunt
et erigit omnes elisos.
Antifoon

De Heer is trouw in al Zijn woorden
en heilig in al Zijn daden.
De Heer heft allen op die hun toevlucht tot Hem
nemen en hen die verstoten zijn richt Hij op.
Antifoon
Heer, laten Uw heiligen al Uw werken openlijk
belijden en de glorie van Uw rijk prijzen,
Zij zullen getuigen van de luister van Uw rijk
en over Uw macht spreken.

Confiteantur Tibi Domine omnia opera Tua
et sancti benedicant Tibi gloriam regni Tui,
gloriam regnis Tui dicent,
et potentiam Tuam loquentur.
Antifoon
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Lezen psalm 146
Koor psalm 117

Sing praise and bless the Lord,
peoples! Nations! Alleluia!

Loof de HEER, alle volken,
prijs hem, alle naties. Halleluja!

Praise the Lord, all ye nations,
praise God al ye peoples. Alleluia!

Prijs de Heer alle naties,
prijs de Heer alle volken. Halleluja

Strong is God’s love and mercy,
always faithfull for ever. Alleluia!

Sterk is Gods barmhartigheid en liefde,
trouw tot in eeuwigheid. Halleluja!

Let everything living
give praise to the Lord. Alleluia!

Laat al wat leeft
de Heer prijzen. Halleluja!

1e lezingen 1 Kronieken 29:10-20
Praise to the Lord The Almighty ver 1 allen vers 2 en 3 koor vers 4 allen

Praise to the Lord,
the Almighty, the King of creation!
O my soul, praise Him,
for He is thy health and salvation!
All ye who hear,
Brothers and Sisters draw near;
Praise Him in glad adoration.

Lof aan de Heer, de Almachtige, de koning
van de schepping!
O mijn ziel, prijs Hem
want Hij is uw gezondheid en heil!
Allen, die wil horen,
broeders en zusters kom nader;
Looft Hem in blijde aanbidding.

Praise to the Lord,
who over all things so wondrously reigneth,
Shelters thee under His wings,
yea, so gently sustaineth!
Hast thou not seen All that is needful hath
been. Granted in what He ordaineth?

Lof aan de Heer,
die over alle dingen zo wonderlijk regeert,
Beschermt u onder Zijn vleugels,
ja, zo zacht ondersteunt!
Hebt gij niet gezien? Al wat nodig is heeft
Hij u toegekend in wat Hij gebood?

Praise to the Lord,
who doth prosper thy work and defend thee;
Surely His goodness and mercy
here daily attend thee.
Ponder anew what the Almighty can do,
If with His love He befriend thee.

Lof aan de Heer,
wie u zal laten bloeien in uw werk en
beschermen; Zijn goedheid en genade zal
hier dagelijks bij u wonen.
Denk opnieuw wat de Almachtige kan doen,
Als Zijn liefde u omringt,

Praise to the Lord,
O let all that is in me adore Him!
All that hath life and breath,
come now with praises before Him.
Let the Amen sound from His people again,
Gladly for aye we adore Him.

Lof aan de Heer,
O, laten we alles wat in mij is Hem
aanbidden! Al dat leven en adem heeft,
komen nu met lof voor Hem.
Laat het Amen van Zijn volk steeds weer,
vrolijk voor hem klinken
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Evangelielezing

Lucas 6 : 27-38

Korte overweging
Motet

Dear Lord and Father of Mankind

Dear Lord and Father of mankind,
Forgive our foolish ways;
Reclothe us in our rightful mind,
In purer lives Thy service find,
In deeper reverence, praise.

Parry/Chambers

O Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld.

In simple trust like theirs who heard,
Beside the Syrian sea,
The gracious calling of the Lord,
Let us, like them, without a word,
Rise up and follow Thee.

Geef dat uw roepstem wordt gehoord,
als eenmaal bij de zee.
Geef dat ook wij uw nodend woord
vertrouwen, volgen ongestoord,
op weg gaan met U mee.

Drop Thy still dews of quietness,
Till all our strivings cease;
Take from our souls the strain and stress,
And let our ordered lives confess
The beauty of Thy peace.

Leg Heer uw stille dauw van rust
op onze duisternis.
Neem van ons hart de vrees, de lust,
en maak ons innerlijk bewust
hoe schoon uw vrede is.

Breathe through the heats of our desire
Thy coolness and Thy balm;
Let sense be dumb, let flesh retire;
Speak through the
earthquake, wind, and fire,
O still, small voice of calm.

Dat ons geen drift en pijn verblindt,
geen hartstocht ons verwart.
Maak Gij ons rein en welgezind,
en spreek tot ons in
Aardbeving, vuur en wind,
o stille stem in 't hart.

Voorbeden en gebeden

iedere voorbeden wordt afgesloten met:

5

Mededelingen / Collecte

Inleiding op de zegen

Lord we pray Thee, that Thy grace
may always prevent and follow us,..
and make us continually to be given
to all good works,....
Through Jezus Christ our Lord,
Amen.

Lord we Pray Joseph Haydn

Heer wij bidden U dat uw genade
ons altijd mag beschermen en volgen,.
en maak ons bereid om aan al het
goede werk ons te geven,...
door Jezus Christus onze Heer,
Amen.
Zegen

Avondlied

De man is opgekomen lied 246 b : 1,2 en 7

1
De maan is opgekomen.
De aarde ligt in dromen.
De nacht is stil en klaar.
De donk're bossen zwijgen
en van de beemden stijgen
de nevels wit en wonderbaar.
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Laten wij amen zeggen
en ons te slapen leggen.
Kil wordt de avondwind.
God, weer van ons het kwade
en wees in uw genade
met ieder eenzaam mensenkind.

2
De wereld die verstilde
en zich in schemer hulde,
wordt inniger vertrouwd
en houdt u zo geborgen,
dat gij verdriet en zorgen
van heel de dag vergeten zoudt.

Het Vocaal ensemble Voices verzorgt in deze kerk in samenwerking met de Algemene kerkenraad van de PG-Bussum cantatediensten in deze kerk wij hopen dat u ons
daarin wil steunen met een gift. U kunt gebruik maken van deze QR code of een gift
op onderstaand rekening nummer over maken o.v.v. Cantatediensten. Bij voorbaat onze dank.
NL02 RABO 0107 1335 12 t.n.v. Vocaal ensemble Voices
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De volgende cantatedienst is op 27 maart
om15:00 uur.
Daarin zal Bach’s Johannes Passion
te beluisteren zijn.
Erik Janse Evangelist/tenor
Palle Fuhr Jørgensen Pilatus/bas
Pim Philipse Christus
Dineke Overweel sopraan
Charlotte Stoppelenburg alt
Het Wilhelminaconsort
Het Vocaal ensemble Voices
o.l.v. Piet Philipse
Voor deze cantatedienst kunt u een plaats reserveren door kaart bestellen vanaf 1 maart via
www.voicesbussum.nl

7

8

