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Muzikale 

Vespers 

 
zondag 29 augustus 2021 

 

De HEER is mijn sterkte, mijn lied  

 

Orgel   Canzonetta in G-Dur (BuxWV 171)  

  Dieterich Buxtehude (1637-1707) 

Welkom 

Openingsvers en lofprijzing (staande)
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Lied 704 Dank, dank nu allen God 

 

2 Die eeuwig rijke God 

moge ons reeds in dit leven 

een vrij en vrolijk hart 

en milde vrede geven. 

Die uit genade ons 

behoudt te allen tijd, 

is hier en overal 

een helper die bevrijdt. 

3 Lof, eer en prijs zij God 

die troont in ’t licht daarboven. 

Hem, Vader, Zoon en Geest 

moet heel de schepping loven. 

Van Hem, de ene Heer, 

gaf het verleden blijk, 

het heden zingt zijn eer, 

de toekomst is zijn rijk. 

 

Lezing Psalm 118,5-14 
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Der Herr ist mit mir (Psalm 118, 6-7; BuxWV 15)   Dieterich Buxtehude 

Der Herr ist mit mir, 

darum fürchte ich mich nicht, 

was können mir Menschen tun? 

Der Herr ist mit mir, 

mir zu helfen, 

und ich will meine Lust sehen an 

meinen Feinden. 

Alleluia 

Met de HEER aan mijn zijde heb ik 

niets te vrezen, 

wat kunnen mensen mij doen? 

Met de HEER, mijn helper, aan mijn 

zijde 

kijk ik op mijn haters neer. 

Halleluja 

Overweging 

Nun danket alle Gott (BWV 192)  Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

Koor 

Nun danket alle Gott 

mit Herzen, Mund und Händen, 

der große Dinge tut 

an uns und allen Enden, 

der uns von Mutterleib 

und Kindesbeinen an 

unzählig viel zugut 

und noch jetzund getan. 

 

Dankt nu allen God 

met hart, mond en handen, 

hem die grote dingen doet 

aan ons en overal, 

die ons vanaf de moederschoot 

en van kindsbeen af 

talloze weldaden heeft bewezen 

en nog bewijst. 

Aria / Duet (Sopraan, Bas) 

Der ewig reiche Gott 

woll uns bei unserm Leben 

ein immer fröhlich Herz 

und edlen Frieden geben 

und uns in seiner Gnad 

erhalten fort und fort 

und uns aus aller Not 

erlösen hier und dort. 

 

Moge de eeuwig rijke God 

ons in ons leven 

een altijd vrolijk hart 

en een edele vrede geven, 

en ons in zijn genade 

voortdurend bewaren 

en ons uit alle nood 

zowel hier als daar verlossen. 

Koor 

Lob, Ehr und Preis sei Gott, 

dem Vater und dem Sohne 

und dem, der beiden gleich 

im hohen Himmelsthrone, 

dem dreieinigen Gott, 

als der ursprünglich war 

und ist und bleiben wird 

jetzund und immerdar. 

 

Lof, eer en prijs zij God, 

de Vader en de Zoon 

en Hem die aan beiden gelijk is 

op de hoge hemeltroon, 

de drieënige God 

die er was vanaf het begin 

en is en zal blijven 

nu en altijd. 
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Stilte 

Lofzang van Maria (Liedboek 157a, 1 en 3) 

 

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. 

 

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. 

Slotlied 248 (staande) 
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Die dan, als onze beden zwijgen, 

als hier het daglicht onderduikt, 

weer nieuwe zangen op doet stijgen, 

ginds waar de nieuwe dag ontluikt. 
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Zodat de dank, U toegezonden, 

op aard nooit onderbroken wordt, 

maar steeds opnieuw door mensenmonden 

gezongen en gesproken wordt. 

 4 

Voorwaar de aarde zal getuigen 

van U, die thans en eeuwig zijt, 

tot al uw schepselen zich buigen 

voor uwe liefd´ en majesteit. 

 
Zegen die we zingend beamen 

 
 

Orgel   Fuga in c-moll (BWV 575)      Johann Sebastian Bach   

Neemt u weer plaats als u wilt luisteren naar het orgelspel.  

Het stuk duurt ongeveer 5 minuten. 

 

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. 
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Aan deze vesper werkten mee 

liturg: 

ouderling: 

orgel: 

 

 

dirigent: 

solisten: 

sopranen: 

alten: 

 

tenoren: 

bassen: 

viool: 

 

altviool: 

basso continuo: 

hobo: 

fluit: 

 

geluid- en beeld: 

ds. Niek Scholten, Aerdenhout 

Henk van der Meulen 

Henk Trommel 

 

Bach Ensemble Amsterdam 

Paulien Kostense 

Henriëtte Feith, sopraan; Michiel Meijer, bas 

Rebecca Sier, Marit Weerheim, Eva Peek 

Meike Holleman, Jooske van den Berge, Charlotte Koot, 

Tamar van Moolenbroek 

Jeffrey Ieong, Rob van Dam, Arjen Arnoldussen, Elmar Jansen 

Johan Stip, René Pootjes, Tobias de Haas 

Arwen Bouw, Daan Augustijn, Dorothea Samtleben, Esther 

Pfahler, Koos Verhage 

Christian Jünemann, Irene Doolaard 

Abel Streefland, Anita Rosman, Paul van der Werf 

Fokko Visser, Mirella Overbeek 

Suzan van Dieren, Hanneke Lion 

 

Freek de Vries 

Komende muzikale activiteiten in de Kruiskerk 

Koffieconcert 12 september om 12:00 uur 

Violiste Ruña ’t Hart en pianist Mengjie Han spelen samen de Eerste sonate 

voor viool en piano van Johannes Brahms. Beiden spelen ook solo: Ruña 

waarschijnlijk de prachtige Chaconne van Bach en Mengjie zal van Chopin 

spelen het ‘Andante Spianato et Grande polonaise briljant’. De toegang is 

gratis (wel vrijwillge bijdrage) en vooraf aanmelden (concert@kruiskerk-

amstelveen.nl) is verplicht. 

Muzikale vesper 26 september om 16:30 uur 
De Vesperscantorij brengt onder leiding van Henk Trommel en met 

medewerking van solisten en een barokensemble de cantate Ach, lieben 

Christen, seid getrost (BWV 114) van J.S. Bach. 
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