
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
15 mei 2022 

 
 
Slotkoraal BWV 12 wordt geoefend – zie bijlage 
 
Orgel variaties op ‘Als Gij er zijt, wees dan aanwezig’ 
 
 
Welkom  
 
Zo mogelijk staan 
 
Groet en bemoediging   
V: De Heer zij met u! 
A: Ook met u zij de Heer! 
V: Onze hulp is de naam van de Heer, 
A: die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. 
 
 
 
 

Zondagavond Cantate 
 
Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen BWV 12 

 
Johann Sebastian Bach 

Hellen Roelofs, alt 
Jacob Schenk, tenor 
Rutger van Oeveren, bas 
Koor & Orkest:  
Gelders Bach Collegium,  
o.l.v. Wolfgang Lange 
Toon Hagen, orgel 
ds. Bert Schüssler, liturg 
 

 

2 

 

Lied 948 tekst Willem Barnard; melodie Willem Vogel 

 
 
om in te schuilen, dat wij leven 
al zijn wij dood, zo dood als as. 
Laat ons er zijn, een eeuwig even, 
laat ons er zijn met U die was, 
 
die is, die komen zal ten laatste, 
ten eeuwigste. Kom niet te laat! 
Gij kunt U toch in ons verplaatsen? 
Kom dan, wij zijn ten einde raad.   Gaat u zitten 
 
Gebed, als woorden niet gevonden worden 
Motet Jan Pieterszoon Sweelinck ‘Cantate Domino’  Psalm 96,1-3 
Cantáte Dómino cánticum nóvum Zingt voor de Heer een nieuw gezang, 
Cantáte Domino omnis terra  Zingt voor de Heer de hele aarde 
Cantáte Domino    Zingt voor de Heer 
et benedícite nómini éjus  en zegen zijn naam 
Annuntiáte de díe in díem   Verkondigt dag aan dag 
salutáre éjus    zijn heil  
Annuntiáte inter gentes   Verkondigt onder de heidenen  
gloriam ejus    zijn eer 
in omnibus populis mirabília ejus  Zijn wonderen onder alle volken 
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Lezing uit het evangelie naar Johannes 16, 16-23  (bij BWV 12) 
 
Nog een korte tijd en jullie zien Mij niet meer, maar kort daarna zien jullie 
Me terug.’ Daarop zeiden een paar leerlingen tegen elkaar: ‘Wat betekent 
wat Hij nu zegt: “Nog een korte tijd en jullie zien Mij niet meer, maar kort 
daarna zien jullie Me terug”? En: “Ik ga naar de Vader”? Wat betekent 
“nog een korte tijd”? Wat bedoelt Hij toch?’ Jezus begreep dat ze Hem iets 
wilden vragen. Hij zei: ‘Proberen jullie te begrijpen wat Ik bedoelde met 
“Nog een korte tijd en jullie zien Mij niet meer, maar kort daarna zien jullie 
Me terug”? Werkelijk, Ik verzeker jullie, je zult huilen en weeklagen, terwijl 
de wereld blij zal zijn. Je zult bedroefd zijn, maar je verdriet zal in vreugde 
veranderen. Ook een vrouw die baart heeft het zwaar als haar tijd 
gekomen is, maar wanneer haar kind geboren is, herinnert ze zich de pijn 
niet meer, omdat ze blij is dat er een mens ter wereld is gekomen. Jullie 
hebben nu verdriet, maar Ik zal jullie terugzien, en dan zul je blij zijn, en 
niemand zal jullie je vreugde afnemen. Dan hoeven jullie Mij niets meer te 
vragen. Werkelijk, Ik verzeker jullie, wat je de Vader ook vraagt in mijn 
naam – Hij zal het je geven. 
 
 
Lied 259 tekst Michel van der Plas; melodie Thomas Turton 
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Zend ons een engel ieder uur 
dat ons ontvoert van U vandaan, 
wanneer wij voor de blinde muur 
van uw geheime plannen staan. 
 
Zend ons een engel met uw licht 
in onze slaap, de metgezel 
die troost brengt met het vergezicht 
van God met ons, Emmanuel. 
 
Zend ons in hem de zekerheid 
dat U ons zelf bezoeken zult 
en bij ons wonen in uw tijd, 
en leer ons wachten met geduld. 
 
Een paar woorden 
 
Cantate ‘Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen’, J.S. Bach BWV 12 
 
1. Sinfonia 
 
2. Koor Weinen, Klagen, 

Sorgen, Zagen, 
Angst und Not 
Sind der Christen Tränenbrot, 
Die das Zeichen Jesu tragen. 

 
3. Alt rec Wir müssen durch viel Trübsal in das Reich Gottes eingehen. 
  
4. Alt aria Kreuz und Krone sind verbunden, 

Kampf und Kleinod sind vereint. 
Christen haben alle Stunden 
Ihre Qual und ihren Feind, 
Doch ihr Trost sind Christi Wunden. 
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5. Bas aria Ich folge Christo nach, 
Von ihm will ich nicht lassen 
Im Wohl und Ungemach, 
Im Leben und Erblassen. 
Ich küsse Christi Schmach, 
Ich will sein Kreuz umfassen. 
Ich folge Christo nach, 
Von ihm will ich nicht lassen. 

 
6. Tenor aria Sei getreu, alle Pein 

Wird doch nur ein Kleines sein. 
Nach dem Regen 
Blüht der Segen, 
Alles Wetter geht vorbei. 
Sei getreu, sei getreu! 

 
7. Koraal Was Gott tut, das ist wohlgetan 

Dabei will ich verbleiben, 
Es mag mich auf die rauhe Bahn 
Not, Tod und Elend treiben, 
So wird Gott mich 
Ganz väterlich 
In seinen Armen halten: 
Drum lass ich ihn nur walten. 

 
Stilte 
 
Gebed 
Onze Vader  
die in de hemelen zijt,  
Uw Naam worde geheiligd;  
Uw koninkrijk kome;  
Uw wil geschiede,  
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.  
Geef ons heden ons dagelijks brood;  
en vergeef ons onze schulden,  
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gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;  
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.  
 
Gemeente gaat, na het voorspel, zo mogelijk staan 
 
Lied 909: 2 en 3 tekst Samuel Rodigast / Jan Wit; melodie Severus Gastorius 
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Wat God doet, dat is welgedaan, 
daar laat ik het bij blijven. 
Al moet ik door de engten gaan 
waar mij de dood zal drijven – 
als God mij leidt 
kan ik de tijd 
van duisternis verdragen: 
ik zal zijn licht zien dagen. 
 
Zegen  
 
Orgel – J.S. Bach Fuga in h (BWV 544 b) 
 
 
 
               
_____________________________________________________________ 
 
Uitgangscollecte 
 
Bij de uitgang vragen wij uw vrijwillige bijdrage ter bestrijding van de 
kosten voor de musici. Het richtbedrag is € 10,00 per persoon. 
Indien u een donatie wilt doen om de cantatevieringen te steunen, kan dit 
door een bedrag over te maken naar: banknummer  NL28 INGB  
0000417780, t.n.v. Wijkkas Grote Kerk Apeldoorn o.v.v. "gift wijkkas 
cantatevieringen". Uw donatie kan in het kader van de ANBI-regeling als 
aftrekpost worden opgevoerd voor de fiscus.  
 
 
______________________________________________________________ 
 


