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Muzikale 

Vespers 

 
zondag 7 maart 2021 

 

Weerstand  

 

Orgel – ‘Nun lob’, mein Seel, den Herren’ (BuxWV 214)   

Dieterich Buxtehude (1637-1707) 

Welkom 

Opening en begroeting 
 

 
 

 

Psalm 25e  

Antifoon: 

 

 

1 

2 

Mijn ogen zijn gericht op U: 

Bevrijd mijn voeten uit het net. 

 

Naar U, Heer, gaat mijn verlángen uit, * 

mijn God, op U vertróuw ik, 

maak mij niet te schánde, * 

laat mijn vijanden niet triomféren. 
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22 

 

Antifoon: 

Ik houd mijn oog gericht op de Héer, * 

Hij bevrijdt mijn voeten uit het nét. 

Keer u tot mij en wees mij genádig, * 

ik ben alleen en elléndig. 

Mijn hart is vol van ángst, * 

bevrijd mij uit mijn benáuwenis. 

Zie mij in mijn nood, in mijn ellénde, * 

vergeef mij al mijn zónden. 

Zie met hoe velen mijn víjanden zijn, * 

hoe ze mij dodelijk háten. 

Behoed mij en bevríjd mij, * 

maak mij niet te schande, want ik schuil bij Ú. 

Onschuld en oprechtheid mogen mij bewáren, * 

op U is mijn hoop gevéstigd. 

God, verlos Ísraël, * 

verlos het van al zijn ángsten. 

Mijn ogen zijn gericht op U 

Bevrijd mijn voeten uit het net. 

Lezing 1 Johannes 3, 7-11 
7Kinderen, laat niemand u misleiden: wie rechtvaardig leeft is een 

rechtvaardige, zoals ook Jezus rechtvaardig is, 8 en wie zondigt komt uit 

de duivel voort, want de duivel heeft vanaf het begin gezondigd. De Zoon 

van God is dan ook verschenen om de daden van de duivel teniet te 

doen. 9Wie uit God geboren is zondigt niet, want Gods zaad is blijvend in 

hem. Hij kán zelfs niet zondigen, want hij is uit God geboren. 10Hieraan is 

te zien wie kinderen van God en wie kinderen van de duivel zijn: wie niet 

rechtvaardig leeft, komt niet uit God voort. Hetzelfde geldt voor wie zijn 

broeder of zuster niet liefheeft. 11 Dit is immers wat u vanaf het begin hebt 

horen verkondigen: dat we elkaar moeten liefhebben. 

Lied 538, 1 en 4  
1 Een mens te zijn op aarde 

in deze wereldtijd, 

is leven van genade 

buiten de eeuwigheid, 

is leven van de woorden 

die opgeschreven staan 

en net als Jezus worden 

die ’t ons heeft voorgedaan. 

4. Een mens te zijn op aarde 

in deze wereldtijd, 

dat is de Geest aanvaarden 

die naar het leven leidt: 

de mensen niet verlaten, 

Gods woord zijn toegedaan, 

dat is op deze aarde 

de duivel wederstaan. 
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Overweging 

 

Cantate - Widerstehe doch der Sünde (BWV 54) – J.S. Bach (1685-1750) 

aria -alt 

Widerstehe doch der Sünde, 

sonst ergreifet dich ihr Gift. 

Laß dich nicht den Satan blenden; 

denn die Gottes Ehre schänden, 

trifft ein Fluch, der tödlicht ist. 

 

Weersta toch de zonde, 

anders krijgt haar gif je te pakken. 

Laat satan je niet verblinden, 

want hen die Gods eer te schande 

maken zal een dodelijke vloek 

treffen.   

recitatief – alt 

Die Art verruchter Sünden ist zwar 

von außen wunderschön, allein man 

muß hernach mit Kummer und 

Verdruß viel Ungemach empfinden. 

Von außen ist sie Gold, doch will 

man weiter gehn, so zeigt sich nur 

ein leerer Schatten und übertünchtes 

Grab. 

Sie ist den Sodomsäpfeln gleich, und 

die sich mit derselben gatten, 

gelangen nicht in Gottes Reich. 

Sie ist als wie ein scharfes Schwert, 

das uns durch Leib und Seele fährt. 

 

Bepaalde bekende zonden lijken 

heel mooi, maar vervolgens 

ondervind je er veel zeer en verdriet 

van. 

Het lijkt van buiten zo mooi, maar 

als je goed kijkt, zie je slechts 

leegheid en een witgekalkt graf. 

 

Zij zijn als bedorven appels, en zij 

die zich ermee inlaten, komen niet in 

Gods koninkrijk. 

Zij zijn als een scherp zwaard dat 

ons lichaam en onze ziel doorklieft. 

aria – alt 

Wer Sünde tut, der ist vom Teufel, 

denn dieser hat sie aufgebracht. 

Doch wenn man ihren schnöden 

Banden mit rechter Andacht 

widerstanden, hat sie sich gleich 

davon gemacht. 

 

Wie zondigt is van de duivel, omdat 

die deze de wereld in heeft gebracht. 

Maar als men het knellend juk 

daarvan met echte vroomheid 

afwerpt, is die gauw verdwenen. 

 

Koraal ‘Nun lob’ mein Seel, den Herren’ (BWV 390, J.S. Bach) 

Nun lob', mein' Seel', den Herren, 

Was in mir ist, den Namen sein! 

Sein' Wohltat tut er mehren, 

Vergiß es nicht, o Herze mein! 

Hat dir dein’ Sünd’ vergeben 

Loof nu, mijn ziel, de Heer, 

en al wat in mij is, prijs zijn naam! 

Overvloedig doet hij weldaden, 

vergeet dat niet, mijn hart! 

Hij heeft je je zonden vergeven, 
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Und heilt dein' Schwachheit groß, 

Errett' dein armes Leben, 

Nimmt dich in seinen Schoß, 

Mit reichem Trost beschüttet, 

Verjüngt, dem Adler gleich, 

Der Kön'g schafft Recht, behütet, 

Die leiden in seinem Reich. 

en je grote zwakheid genezen, 

Hij redt je arme leven, 

neemt je in zijn schoot, 

overlaadt je met rijke troost, 

verjongd, als bij de adelaar, 

de koning doet recht, beschermt 

hen die lijden in zijn rijk. 

Stilte 

Lied 159c - lofzang van Simeon  
refrein: 

 

1. 

 

refrein:  

2. 

 

refrein: 

3. 

 

refrein: 

De glorie van de Eeuwige zal worden onthuld 

en al wat ademt zal dit zien! 

Laat nu, Heer, uw dienstknecht vrijuit gaan 

in vrede naar uw woord. 

De glorie van de Eeuwige.. 

Immers mijn ogen zagen het heil 

door U bereid voor het oog van alle volken. 

De glorie van de Eeuwige .. 

Licht, dat de sluier van alle naties wegneemt; 

Licht tot glorie van Israël, uw volk. 

De glorie van de Eeuwige .. 

 

Gebeden 

Avondgebed 

Dankgebed en voorbeden 

Stil gebed 

Onze Vader  die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd, Uw koninkrijk 

kome. Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. Geef ons 

heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden zoals ook 

wij onze schuldenaars vergeven. 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. 
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Lied 386, 1, 2 en 3 uit Liedboek voor de Kerken (1973) 
tekst Jacobus Revius (ca. 1600), melodie middeleeuws 

1. 

De nacht, de moeder van de rust, 

des hemels grote fakkel blust. 

Van arbeid zijn de leden moe, 

de sluimer drukt de ogen toe. 

2. 

O Hoeder groot van Israël, 

wees ons een trouwe nachtgezel, 

en wakker om ons henen ziet, 

zo vrezen wij de vijand niet. 

 

3. Gij hebt al wat op aarde is 

begraven in de duisternis, 

begraaf ook onze zonde boos 

in uw genade grondeloos. 

 
Orgel – Fuga in c-klein (BWV 546)   Johann Sebastian Bach  

  

 

 

Wij stellen uw gift zeer op prijs. Er worden de kosten van betaald die aan deze 

vesper verbonden zijn. De bankrekening van de Commissie Cantatediensten:  

NL98 INGB 0008 0729 24. 

 

Aan deze vesper werkten mee 

liturg: 

ouderling: 

orgel: 

zang liederen: 

 

cantate:   

muzikale leiding:   

sopraan: 

viool: 

 

altviool: 

basso continuo: 

 

geluid- en beeld: 

ds. Niek Scholten, Aerdenhout 

Henk van der Meulen 

Henk Trommel 

Michiel Meijer 

 

Widerstehe doch der Sünde - BWV 54 

Paulien Kostense 

Elsbeth Gerritsen 

Arwen Bouw, Eline Holl, Daan Augustijn, 

Meike Scheffer, Stefan Ebels 

Carine Wouters, Christian Jünemann 

Hilde van Andel, Marij Hillen, Paul van der Werf 

 

Freek de Vries en Timo Omta 
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Komende muzikale activiteiten in de Kruiskerk 

Waarschijnlijk mogen we bij de onderstaande vespers en vieringen  

dertig mensen (excl. de medewerkers) toelaten.  

In dat geval is aanmelding verplicht: cantate@kruiskerk-amstelveen.nl  

 

Zondag 21 maart 16.30 uur 
Muzikale Vesper m.m.v. barokensemble onder leiding van Henk Trommel. 

Uitgevoerd wordt door twee solisten en een klein barokensemble een Stabat 

mater van Marc-Antoine Charpentier. Orgel: Henk Trommel. Liturg: ds. 

Hanna Rijken.  

 

Goede Vrijdag 2 april 19.00 uur  

Een uur waarin we aria’s, recitatieven en koralen uit Bachs Matthäus Passion 

horen in afwisseling met gedichten over verraad en liefde, verlatenheid en 

troost.  

De muziek wordt uitgevoerd door Elvira Beekhuizen (sopraan), Elsbeth 

Gerritsen (alt), Michiel Meijer (bas) en door spelers van Het Bach Ensemble 

Amsterdam onder leiding van Paulien Kostense. Neerlandica dr. Bettine 

Siertsema kiest de gedichten en maakt de verbindingen. 

 

Zondag 11 april 16.30 uur  
Muzikale Vesper waarin onder leiding van Bert ’t Hart de cantate Du Hirte 

Israel, höre (BWV 104) wordt uitgevoerd door vier solisten en een 

barokensemble. liturg is Bert Kozijn. 

 

Wilt u per mail geïnformeerd worden over de muzikale en andere culturele 

activiteiten die in de Kruiskerk plaatsvinden, meldt u dan aan voor de 

maillijst. Als u een bericht stuurt naar <cantate@kruiskerk-amstelveen.nl>, 

nemen we uw naam hierin op.  

 


