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Orgel - 'Wohl dem der sich auf seinen Gott' BWV 957 - J.S. Bach
Welkom
Gemeente gaat zo mogelijk staan
Groet en bemoediging
V:
Allen:
V:
Allen:

De Heer zij met u!
Ook met u zij de Heer!
Onze hulp is de naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen

Lied 281: 1,2,3 en 4 Wij zoeken hier uw aangezicht

2.Wanneer het donker ons verrast,
houd ons dan in uw goedheid vast:
Kyrie eleison!
3.Verschijn ons als de dageraad,
Gij, zon, die ons te wachten staat:
Kyrie eleison!
4.Gij roept ons met een nieuwe naam
uit dit genadeloos bestaan:
Kyrie eleison!
Gemeente gaat zitten
Gebed
Motet – Johannes Brahms, Geistliches Lied
Laß dich nur nichts nicht dauren mit Trauren,
sei stille, wie Gott es fügt,
so sei vergnügt mein Wille!
Was willst du heute sorgen auf morgen?
Der Eine steht allem für,
der gibt auch dir das Deine.
Sei nur in allem Handel ohn Wandel,
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steh feste, was Gott beschleußt,
das ist und heißt das Beste.
Amen.
Lezing uit De brief aan de Filippenzen 4: 4-7 en 3:8b
Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg nogmaals: wees altijd
verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer
is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt
en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle
verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus
bewaren.
Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles als afval
weggegooid.
Lied 916 Je kunt niet dieper vallen.

2.Eens komen alle paden
van lot en schuld en dood,
bijeen in zijn genade,
voorbij aan alle nood.
3.Door God zijn wij omgeven
zoals wij hier bestaan.
In Hem zullen wij leven
en tot zijn feest ingaan.
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Overdenking
Cantate ”Wohl dem, der sich auf seinen Gott”
1.Chorale
Wohl dem, der sich auf seinen Gott
Recht kindlich kann verlassen!
Den mag gleich Sünde, Welt und Tod
Und alle Teufel hassen,
So bleibt er dennoch wohlvergnügt,
Wenn er nur Gott zum Freunde kriegt.
2. Arie T
Gott ist mein Freund; was hilft das Toben,
So wider mich ein Feind erhoben!
Ich bin getrost bei Neid und Haß.
Ja, redet nur die Wahrheit spärlich,
Seid immer falsch, was tut mir das?
Ihr Spötter seid mir ungefährlich.
3. Rezitativ A
Der Heiland sendet ja die Seinen
Recht mitten in der Wölfe Wut.
Um ihn hat sich der Bösen Rotte
Zum Schaden und zum Spotte mit List gestellt;
Doch da sein Mund so weisen Ausspruch tut,
So schützt er mich auch vor der Welt.
4. Arie B
Das Unglück schlägt auf allen Seiten
Um mich ein zentnerschweres Band.
Doch plötzlich erscheinet die helfende Hand.
Mir scheint des Trostes Licht von weiten;
Da lern ich erst, daß Gott allein
Der Menschen bester Freund muß sein.
5. Rezitativ S
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Ja, trag ich gleich den größten Feind in mir,
Die schwere Last der Sünden,
Mein Heiland läßt mich Ruhe finden.
Ich gebe Gott, was Gottes ist, das Innerste der Seelen.
Will er sie nun erwählen, so weicht der Sünden
Schuld, so fällt des Satans List.
6. Choral
Dahero Trotz der Höllen Heer!
Trotz auch des Todes Rachen!
Trotz aller Welt! mich kann nicht mehr
Ihr Pochen traurig machen!
Gott ist mein Schutz, mein Hilf und Rat;
Wohl dem, der Gott zum Freunde hat!
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,
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 zo mogelijk staan
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Lied 263 Wees Gij mijn toevlucht

2.Wees Gij mijn wijsheid, de rust in mijn hart,
bevrijding van wat mij ontstelt en verwart,
de hoop die mij grond heeft 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.
Zegen
De gemeente gaat na het voorspel zo mogelijk staan.

Orgel – Fuga uit Praeludium en Fuga in Es BWV 998 - J.S. Bach
_____________________________________________________________
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Uitgangscollecte
Bij de uitgang vragen wij uw vrijwillige bijdrage ter bestrijding van
de kosten voor de musici. Het richtbedrag is € 7,00 per persoon.
Daarnaast kunt u actief bijdragen aan de voortgang van deze
vieringen door vrienden of familie uit te nodigen voor de volgende
keer. Uw bijdrage wordt bijzonder op prijs gesteld!
Vanaf de posterkar kunt u flyers, posters meenemen om te helpen
verspreiden.
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.
De volgende cantates:
 18 maart: Cantate BWV 106 Actus Tragicus :‘Gottes Zeit ist die

allerbeste Zeit’
 15 april: Cantate BWV 103 ‘Ihr werdet weinen und heulen’
19.00 uur: inoefenen slotkoraal; 19.15 uur: aanvang van de viering
Graag de entrees aan de Loozijde en de Centrumzijde
gebruiken. De toren wordt alleen als nooduitgang gebruikt en is
niet bemand m.b.t. liturgie/collecte.
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