
ORGELVESPERS
zondag 30 oktober 2011

vooravond van Hervormingsdag

Het vieren van getijdengebeden is een eeuwenoude 
en goede gewoonte van de kerk. Zo geeft zij gehoor 
aan Christus’ opdracht biddend te leven. Door zich 
met regelmaat en op vaste uren te richten op God, 
op een andere wereld dan wij voor ogen hebben, 
geleedt zij bovendien de tijd. Met deze wekelijkse 
gezongen avondgebeden willen de Communiteit 
Spe Gaudentes, de RK Nicolaasparochie, 
Oudekerkgemeente het getijdengebed gaande 
houden en zo biddend present zijn in de binnenstad 
van Amsterdam. Weet u welkom! 

We welcome you to evening prayer in this church, the eldest of 
Amsterdam. This service  is a cooperation of several 
(protestant and roman catholic) religious communities in the 
city centre.

Klokgelui

Orgelspel: Ein feste Burg ist unser Gott - Johann 
Nikolaus Hanff  (1663-1711) & Ein feste Burg ist 
unser Gott - Dieterich Buxtehude (1637-1707)

Openingsvers: (allen staan)

Lofprijzing:

Hymne: Gezang 310

Psalmgebed (allen zitten)

Psalm 46
refrein: 1. cantor, 2. allen

verzen: cantor & allen afwisselend 

God is voor ons een veilige schúilplaats, *
een betrouwbare hulp in de nóod.

Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde *
en storten de bergen in het diepst van de zée.

Laat de watervloed maar kolken en kóken, *
de hoge golven de bergen doen béven.

Een rivier, wijd vertakt, verblijdt de stad van Gód, *
de heilige woning van de Allerhóogste.

Met God in haar midden stort zij niet ín, *
vroeg in de morgen komt God haar te húlp.

Volken roeren zich, rijken storten inéen, *
zijn donderstem klinkt – de aarde síddert.

De HEER  van de hemelse machten is mét ons, *
onze burcht is de God van Jákob.

Kom en zie wat de HEER  heeft gedáan, *
verbijsterend is wat hij op aarde verrícht:

wereldwijd bant hij óorlogen uit, *
bogen breekt hij, lansen verbrijzelt hij,

wagens verbrandt hij in het vúur.

‘Staak de strijd, en erken dat ik Gód ben, *
verheven boven de volken, 

verheven boven de áarde.’

De HEER  van de hemelse machten is mét ons, *
onze burcht is de God van Jákob.

allen herhalen de antifoon

Doxologie: Allein Gott in der Höh’ sei Ehr - 
Georg Böhm (1661-1733)

tekst: zie Gezang 254



Lezing: Romeinen 12,1-8

l: Woord van de Eeuwige.
a: WIJ DANKEN GOD.

Officiehymne: Tussentijds 209

2. Tot ieder hart, dat Hem behoort,
 met Hem gemeenschap vindt.
 De dienst aan Hem is ’t gouden koord
 dat allen samen bindt.

3. Geliefden, sluit u dan aaneen,
 vanwaar en wie g’ ook zijt,
 als kind’ren om uw Vader heen
 en Christus toegewijd.

4. Laat zuid en noord nu zijn verblijd,
 Hem prijsen west en oost.
 Aan Christus hoort de wereld wijd,
 in Hem is zij vertroost.

tekst: Jan Willem Schulte Nordholt
melodie: Alexander Robert Reinagle 

Lezing: Johannes 2,13-22

l: Woord van de Eeuwige.
a: WIJ DANKEN GOD.

Moment van inkeer en verstilling

Lofzang van Maria: Magnificat noni toni: Mein 
Sehl erhebet den Herrn (4 versus) - Delphin Strungk 
(1600?-1694)

Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God, 
mijn redder: hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste 
dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig 
prijzen, ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, 
heilig is zijn naam. Barmhartig is hij, van geslacht op 
geslacht, voor al wie hem vereert. Hij toont zijn macht en de 
kracht van zijn arm en drijft uiteen wie zich verheven wanen, 
heersers stoot hij van hun troon en wie gering is geeft hij 
aanzien. Wie honger heeft overlaadt hij met gaven, maar 
rijken stuurt hij weg met lege handen. Hij trekt zich het lot 
aan van Israël, zijn dienaar, zoals hij aan onze voorouders 

heeft beloofd: hij herinnert zich zijn barmhartigheid jegens 
Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid.

Avondgebed

Voorbede

v: … God, in uw goedheid,
a: HOOR ONS GEBED.

Ieder kan een kaars ontsteken. Zo verbinden wij de namen 
van wie wij gedenken met het licht van Christus. 
Ondertussen zingen wij Zingend Geloven VIII,65
refrein: 1. cantor, 2. allen 

c: Dat zij gezien zijn onder de levenden,
 dat Gij hun harten sterkt,
 hun nacht aan banden legt.
a: refrein…
c: Dat Gij te vinden zijt waar zij U zoeken.
 Ommantel hen met licht
 en hul hen in uw vrede.
a: refrein…
c:  Verzegel hun namen ook met onze liefde.
 Bind ons met trouw
 elkaar op het hart.
a: refrein…

tekst: Sytze de Vries
muziek: Christiaan Winter

Stil Gebed



Gebed des Heren

Klankicoon: Vater unser, Coral in zwo Stimmen 
zumal, 3 vocum (nr. 24) & Coral im discant, 3 
Vocum, (nr. 16) - Johann Ulrich Steigleder 
(1593-1635)

Slothymne: Gezang 309
Zegenbede

c: De Heer schenke ons zijn zegen,  Hij beware ons 
 voor onheil  en geleide ons tot eeuwig leven.

a: 
 c: Loven wij de Heer!

a: 

(U kunt weer gaan zitten om naar het orgelspel te luisteren)

Orgelspel: Ein feste Burg ist unser Gott, (BWV 
720 en 304) (koraal) - Johann Sebastian Bach 
1685-1750



Giften ten behoeve van de voortgang van deze avondgebeden – 
richtbedrag € 5,- – zijn welkom in de collecte of  op giro 
524657 t.n.v. Protestantse Gemeente i.z.v. Oude Kerk, o.v.v. 
‘avondgebeden’.
Continuation of  these services depends entirely on your gifts. 
Financial contributions are welcomed in the collection (we 
suggest € 5,-). You can also express your support by making 
a donation into our bank account. ING Bank Amsterdam, 
BIC: INGBNL2A, IBAN: NL02 INGB 
0000524657, Account holder: Prot Gem inz. Oude Kerk, 
attn: ‘avondgebeden’/‘evening prayer’.

Komende avondgebeden in de Oude Kerk:

6 november 2011, 18.00 uur
 Evensong (Willibrordus † 7-11-739)
 m.m.v. Vocaal Kerkmuziek Ensemble

13 november 2011, 18.00 uur
 Avondgebed in abdijstijl
 Gedachtenis van Martinus van Tours † 8-11-397

20 november 2011, 18.00 uur 
 Avondgebed in abdijstijl
 Voleindingszondag

 27 november 2011, 18.00 uur
 Avondgebed in abdijstijl
 Gedachtenis van Caecilia

4 december 2011, 18.00 uur
 Evensong (Sint Nicolaas, 
 patroon van stad en kerk, † 6-12-342)
 m.m.v. Vocaal Kerkmuziek Ensemble

zie ook www.oudekerk.nu/avondgebed  

IN DIT GEZONGEN AVONDGEBEDIN DIT GEZONGEN AVONDGEBED

lezingen 
gebeden
cantor

organisten
Christiaan Winter
Theo Visser 
(Hooglandse Kerk, Leiden)
Jacob Lekkerkerker
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