zondag 20 september 2020, 19.00 uur, gezongen vespers
m.m.v. Vera Lansink, sopraan
Cor Ardesch, organist, Kamorgel
Mart Jan Luteyn, leervicaris, liturg
Vanavond luidt het thema ‘Liefde en Barmhartigheid’, thematiek die zowel in
de kerkmuziek als in de wereldlijke muziek vaak als uitgangspunt werd (en
wordt) gebruikt. Dat horen we deze avond in echte Italiaanse barokmuziek óf
muziek, geïnspireerd op de Italianen.
Als opening een orgelbewerking van de Sinfonia uit Cantate BWV 29 ‘Wir
danken dir, Gott, wir danken dir’ van J.S. Bach, waarin elementen van Vivaldi duidelijk waarneembaar zijn.
Vera Lansink zingt een drietal liederen van o.a. Pergolesi, Caccini.
Als afsluiting horen we het laatste deel uit het Concerto del signr. Vivaldi van
J.G. Walther.
Maar niet alleen de muziek gaat vanavond over ‘Liefde en Barmhartigheid’.
Deze thematiek komt ook terug in de liederen en de lezingen.
Woord en muziek reiken elkaar de hand.
- orgelmuziek: Sinfonia uit Cantate BWV 29

J.S. Bach (1685-1750)

- bemoediging
- drempelgebed
- psalmengebed
aanhef
Psalm 146, 1-10, gelezen
orgelimprovisatie psalm 146
doxologie
- muziek:

Amarilli, mia bella

- lezing:

Filippenzen 2, 1-11

- muziek:

Sadly I languish

G. Caccini (1546-1616)

G.F. Händel (1685-1759)

- overdenking
- orgelspel:

Magnificat

J.Ch. Schieferdecker (1679-1732)

‘Meine Seele erhebet den Herren’

- muziek:

Se tu m’ami, se sospiri

G.B. Pergolesi (1710-1736)

- de gebeden
Kyrie
dankgebed en voorbeden
persoonlijk gebed in stilte
gezamenlijk gesproken Luthers avondgebed
- avondlied:

’k Wil U, o God, mijn dank betalen’ (gezang 245)
gespeeld op het Kamorgel

- zegening
- orgelmuziek: Allegro uit Concerto del Signr. Vivaldi

J.G. Walther
(1684-1748)

collecte
U kunt uw waardering voor deze muzikaal-meditatieve vieringen op zondagavond laten blijken door uw bijdrage over te maken op rekeningnummer
NL37 INGB 0000 6573 05 t.n.v. Wijkraad 1 der Hervormde Gemeente onder
vermelding van ‘vespers 20 september 2020’.

komende zondag, 27 september, tweede zondag van de herfst
10.30 uur:
ds. M. Diepenbroek, Woerden
m.m.v. Cor Ardesch, Kamorgel
en het Sura-gemeentezang-sextet

eerstvolgende bijzondere avonddienst:
gezongen vespers op zondag 4 oktober 2020 om 19.00 uur
Het Laurens Kamerkoor onder leiding van Gabor van Os verleent medewerking aan deze vespers.
Cor Ardesch bespeelt het Kamorgel en ds. P.L. Wansink is liturg.

