
 

  

 

 

 
 

zondag 27 november 2022 

1e zondag van advent | Orgelvespers 

liturg: ds. Paul Wansink 

organist: Cor Ardesch 

De kleur van deze zondag is paars 

 

Muziek voor de Advent 

Vanuit de donkere wereld om ons heen mogen we uitzien naar de komst van 
Christus. Dit perspectief heeft veel componisten geïnspireerd tot het schrijven 
van bewerkingen over Adventsliederen. 
Vanavond horen we werken van J.S. Bach en J.L. Krebs (leerling van Bach). 
Daarnaast ook enkele hedendaagse werken van J. Welmers en B. Matter.  
In alle werken horen we iets van ‘verwachting’, ‘hoop’ en ‘troost’. 

- klokgelui: Dordtse Dom klokken 4, 5, 6 - Klein Te Deum 

- Von Gott will ich nicht lassen  J.L. Krebs (1713-1780)  

Een bewerking voor ‘Organo Pleno’, dat wil zeggen een ‘vol orgel’. Er ontstaat 
een dialoog tussen de verschillen stemmen van het manuaal, gebaseerd op 
de eerste regel van het koraal. De melodie horen we in lange noten in het 
pedaal. 

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

- drempelgebed v Barmhartige God, - - - 
  - - - door Jezus Christus, onze Heer. 
 g Amen.  

- Von Gott will ich nicht lassen  J.S. Bach (1685-1750) 

Het koraal is geschreven in de toonsoort f-moll. In de barok-tijd staat deze 
bekend als ‘traurig’ en ‘dunkel’. Bach beeldt, in combinatie met de gebruikte 
motieven, hiermee de mens uit, die vol vertrouwen zich probeert aan God vast 
te klampen maar voortdurend stuit op zijn onmacht bij deze poging en 
terugvalt. Een bijzonder moment treffen we aan bij de vijfde regel ‘Er reicht mir 
Seine Hand’: voor het eerst in het stuk valt het motief na zijn stijgende lijn niet 
meer terug maar klimt verder omhoog. De symboliek lijkt duidelijk: God steekt 
de mens de helpende hand toe, vanuit de hoogte en voor één enkel ogenblik 
is de mens in staat deze hand te grijpen. 
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- psalmengebed 

 

 lezing: psalm 25 

zingen: psalm 25: 1 en 7 

 

- Nun komm der Heiden Heiland  J. Welmers (1937-2022) 
(3 variaties) 

In de eerste bewerking horen we een canon van de melodie tussen de bas en 
de sopraan, het geheel speelt zich af in de donkere ligging (vanuit onze 
donkere wereld) van de grondstemmen. De tweede bewerking is gemaakt als 
bicinium, dit is een tweestemmige bewerking waarbij de melodie in de 
bovenstem ligt. De derde bewerking is bedoeld voor ‘Organo Pleno’. U weet 
inmiddels wat dat betekent. De melodie klinkt in lange noten in het pedaal. 

- lezing: Jesaja 40, 1-11 

- zingen: gezang 451: 1, 2 en 5 

- overweging 

- Von Gott will ich nicht lassen  B. Matter (1937) 

Het werk begint met een eenvoudige zetting van dit lied. Van daaruit 
ontwikkelt zich in een doorgaande beweging (minimal music, een beweging 
waarin telkens minimale veranderingen plaatsvinden). Het werk mondt uit in 
een overweldigend crescendo, waarna in omgekeerde volgorde weer wordt 
toegewerkt naar een afsluitende zetting. 

- zingen: gezang 439: 1 en 3 
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- de gebeden 

 

voorbede 

stil gebed 

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. 

- zegenbede v De vrede van God, 
die alle verstand te boven gaat 
zal uw hart en uw gedachten behoeden 
in Christus Jezus. 

 g Amen. 

- Gelobet seist du, Jesu Christ  BWV 604  J.S. Bach 

Dit koraal vormt een verstilde afsluiting van deze Vespers. In verwondering 
onderstreept het fragiele stemmenweefsel het gebed: Kyrieleis.



 

 

Gift avonddienst 
Uw waardering voor deze vespers kunt u/jij tonen: 

• In de collecteschaal bij de uitgang;  

• De Appostel App;   

• IBAN NL37 INGB 0000 6573 05 t.n.v. 
Wijkraad 1 der Hervormde Gemeente o.v.v. 
Gift avonddienst   

• QR-code, waarvan u het ingestelde bedrag 
nog kunt wijzigen.   

11 december | Choral Evensong 
Op de derde zondag van Advent verzorgen ‘Sura Cantat’ onder leiding van 
Catrien Posthumus Meyjes en de Culemborgse ‘Barbara Cantorij’ onder leiding 
van Marijn Slappendel een Choral Evensong. 

Gastlidmaatschap  
U voelt zich betrokken bij de Grote Kerk Gemeente en weet zich met ons 
verbonden? Dan is het mogelijk om gastlid te worden. Voor meer informatie 
verwijzen we u naar: www.grotekerk-dordrecht.nl.  

 

https://grotekerkdordrecht.sharepoint.com/sites/liturgie/Gedeelde%20documenten/General/000%20Archief%202022/20220626%20-%20met%20avonddienst/www.grotekerk-dordrecht.nl

