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zondag 10 oktober 2021 - 19.00 uur 

19e zondag na Trinitatis 

 

Gezongen vespers met medewerking van: 

Rotterdams Vocaal ensemble o.l.v. Mirjam van den Hoek 

Cor Ardesch orgel 

ds. P.L. Wansink voorganger 

 
 

   de kleur van deze zondag is groen   
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De componist Jan Pieterszoon Sweelinck wordt in oktober 2021 groots 
herdacht. Dan is het namelijk precies 400 jaar geleden dat deze belangrijke 
Nederlandse musicus overleed. Sweelinck had een grote schare met name 
Duitse leerlingen. Aan hen is het te danken dat zijn instrumentale composities 
bewaard zijn gebleven. Cor Ardesch voert er enkele uit op het Kamorgel. 
Sweelincks vocale werken zijn ook van het allerhoogste niveau. Zij zijn in 
goede handen bij het Rotterdams Vocaal Ensemble onder leiding van Mirjam 
van den Hoek. Zij zingt zelf mee in dit enkelvoudig bezette koor. 

 

 
- orgelspel Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ   J.P. Sweelinck 

- bemoediging v Onze hulp in de Naam van de Heer, 
 g Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

- drempelgebed v Heer onze God, 
  vergeef ons al wat wij misdeden. 
 g en laat ons weer in vrede leven.  

Amen.  

PSALMENGEBED 

 

 

muziek psalm 96  J.P. Sweelinck 

 

lezing psalm 121   

muziek psalm 121   J.P. Sweelinck 
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- lezing  Jesaja 40: 12-26 

- muziek psalm 24  J.P. Sweelinck 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

- overdenking 

- lied gezang 157a 

1 Mijn ziel maakt groot de Heer, 
mijn geest verheugt zich zeer, 
want God heeft mij, geringe, 
die Hem als dienstmaagd dien, 
goedgunstig aangezien; 
en deed mij grote dingen.  

2  Van nu aan, om wat Hij, 
de sterke deed aan mij, 
zullen mij zalig prijzen 
alle geslachten saam 
want heilig is zijn naam, 
Hij zal zijn trouw bewijzen. 

3  Zijn arm verstoot met kracht 
de groten uit hun macht, 
de vorsten van hun tronen, 
maar Hij maakt kleinen groot 
en zal met overvloed 
de hongerigen lonen. 

4  Hij heeft het lang voorzegd: 
aan Israël, zijn knecht 
zal Hij genade schenken, 
en Hij zal Abraham 
en al wie na hem kwam 
in eeuwigheid gedenken. 

- muziek psalm 93  J.P. Sweelinck 
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DE GEBEDEN  

 

voorbede 

persoonlijk gebed in stilte 

Luthers avondgebed: 

Heer, blijf bij ons, want het is avond 
en de nacht zal komen. 
Blijf bij ons en bij uw ganse Kerk 
aan de avond van de dag, 
aan de avond van het leven, 
aan de avond van de wereld. 
Blijf bij ons 
met uw genade en goedheid, 
met uw troost en zegen, 
met uw woord en sacrament. 
Blijf bij ons 
wanneer over ons komt 
de nacht van beproeving en van angst, 
de nacht van twijfel en aanvechting, 
de nacht van de strenge, bittere dood. 
Blijf bij ons 
in leven en in sterven, 
in tijd en eeuwigheid. Amen. 
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- zegening v De vrede van God, 
die alle verstand te boven gaat 
zal uw hart en uw gedachten behoeden 
in Christus Jezus.  

g Amen. 

- orgelspel Allein Gott in der Höh sei Ehr      J.P. Sweelinck 

 

 

Mocht u achteraf een extra gift willen over maken voor de 
muziekvespers/avonddiensten in de Grote Kerk, dan wordt dat natuurlijk 
gewaardeerd. U kunt uw bijdrage overmaken naar de bankrekening van de 
wijkkas van de Grote Kerk Gemeente: NL37INGB0000657305 t.n.v. Wijkraad 
1 der Hervormde Gemeente onder vermelding van Vespers. 

U kunt bij de uitgang ook een gift geven in één van de schalen. 

Bij voorbaat onze dank! 


