Cantatedienst zondag 18 april 2021
Derde zondag van Pasen, Misericordias Domini
St. Janskerk 17.00 uur

Voorganger ds. David van Veen
Sint-Jansorganist Gerben Budding
Ars Musica Orkest en Concertkoor o.l.v. dirigent Patrick van der
Linden
Solisten sopraan Nanette Mans en tenor Arjen J.A.
Uitbeijerse

Cantate BWV 4 van J.S. Bach:
Christ lag in Todesbanden
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Orgelspel
Praeludium in G-dur, BWV 541a - J.S. Bach (1685-1750)
Woord van welkom
Antifoon 640b

Psalm 33: 1, 2 en 8
1 Kom nu met zang en roer de snaren,
gij volk, dat leeft van 's Heren recht.
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen
een lofzang in de mond gelegd.
Word'als nooit tevoren / door wie Hem behoren
t feestlied ingezet!
Meld de blijde mare / bij de klank der snaren,
steek de loftrompet.
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8 Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heil'ge naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde / uwe liefd'ons leiden,
uw barmhartigheid.
God, op wie wij wachten, / geef ons moed en krachten
nu en voor altijd.
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Lied 291d
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Lied 299d
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Gebed
Lezing Exodus 12: 1-14
Lezing Marcus 16: 1-8
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Acclamatie Lied 339 a

Overweging
1. Sinfonia
2. (Vs 1): Koor
Christ lag in Todes Banden
für unsre Sünd gegeben,
er ist wieder erstanden
und hat uns bracht das Leben;
des wir sollen fröhlich sein,
Gott loben und ihm dankbar sein
und singen halleluja!
Halleluja!
Christus lag gevangen in de dood,
overgeleverd voor onze zonden,
hij is weer opgestaan
en heeft ons het leven gebracht,
daarom moeten wij vrolijk zijn,
God prijzen en hem dankbaar zijn
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en halleluja zingen!
Halleluja!
3. (Vs 2): Aria / Duet (S, A)
Den Tod niemand zwingen kunnt
bei allen Menschenkindern
das macht alles unsre Sünd,
kein Unschuld war zu finden.
Davon kam der Tod so bald
und nahm über uns Gewalt,
hielt uns in seinem Reich gefangen.
Halleluja!
Niemand kon de dood bedwingen,
bij geen enkel mensenkind,
dat is allemaal de schuld van onze zonden,
geen onschuld was er te vinden.
Daardoor kwam de dood zo snel
en legde hij ons zijn heerschappij op,
hield ons in zijn rijk gevangen.
Halleluja!
4. (Vs 3): Aria (T)
Jesus Christus, Gottes Sohn,
an unser Statt ist kommen
und hat die Sünde weggetan,
damit dem Tod genommen
all sein Recht und sein Gewalt;
da bleibet nichts denn Tods Gestalt,
den Stachl hat er verloren.
Halleluja!
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Jezus Christus, zoon van God,
is naar ons toe gekomen
en heeft de zonde weggedaan
en daarmee de dood beroofd
van al zijn rechten en al zijn macht;
alleen zijn gedaante blijft over,
zijn angel is hij kwijt.
Halleluja!
5. (Vs 4): Koor
Es war ein wunderlicher Krieg,
da Tod und Leben rungen,
das Leben behielt den Sieg,
es hat den Tod verschlungen.
Die Schrift hat verkündigt das,
wie ein Tod den andern fraß,
ein Spott aus dem Tod ist worden.
Halleluja!
Het was een wonderlijke strijd
die dood en leven met elkaar voerden,
het leven overwon,
het verslond de dood.
De Schrift heeft verkondigd
hoe de ene dood de andere opvrat,
de dood is een voorwerp van spot geworden.
Halleluja!
6. (Vs 5): Aria (B)
Hier ist das rechte Osterlamm,
davon Gott hat geboten,
das ist hoch an des Kreuzes Stamm
in heißer Lieb gebraten,
das Blut zeichnet unser Tür,
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das hält der Glaub dem Tode für,
der Würger kann uns nicht mehr schaden.
Halleluja!
Hier is het ware paaslam,
dat door God gezonden is,
dat lam is hoog aan de stam van het kruis
in vurige liefde gebraden.
Het bloed markeert onze deur,
het geloof wijst de dood daarop,
Magere Hein kan ons geen kwaad meer doen.
Halleluja!
7. (Vs 6): Aria / Duet (S, T)
So feiren wir das hohe Fest
mit Herzensfreud und Wonne,
das uns der Herr erscheinen läßt.
Er ist selber die Sonne,
der durch seiner Gnaden Glanz
erleuchtet unsre Herzen ganz,
der Sünden Nacht ist verschwunden.
Halleluja!
Zo vieren wij het grote feest
met vreugde in ons hart en met grote blijdschap,
het feest dat de Heer voor ons aanricht.
Hij is zelf de zon
die door de glans van zijn genade
onze harten volkomen verlicht,
de zondennacht is verdwenen.
Halleluja!
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8. (Vs 7): Koraal
Wir essen und leben wohl
in rechten Osterfladen;
der alte Sauerteig nicht soll
sein bei dem Wort der Gnaden,
Christus will die Koste sein
und speisen die Seel allein,
der Glaub will keins andern leben.
Halleluja
Wij eten en doen ons tegoed
aan echte paasbroden,
de oude zuurdesem hoort niet
bij het genadewoord,
Christus wil het voedsel zijn
en als enige de ziel voeden,
het geloof wil van niets anders leven.
Halleluja!
Tekst: Maarten Luther (1483-1546)
Vertaling: Ria van Hengel
Stilte
Voorbeden met acclamatie Lied 368f – Stil gebed – Onze Vader Lied
369a
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Lied 369a
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Lied 650

2 Gods goedheid is te groot
voor het geluk alleen,
zij gaat in alle nood
door heel het leven heen.
3 Zij daalt als vruchtbaar zaad
tot in de groeve af
omdat zij niet verlaat
wie toeven in het graf.
4 Omdat zij niet vergeet
wie godverlaten zijn:
de wereld hemelsbreed
zal goede aarde zijn.
5 De sterren hemelhoog
zijn door dit zaad bereid
als dienaars tot de oogst
der goedertierenheid.
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6 Het zaad der goedheid Gods,
het hoge woord, de Heer,
valt in de voor des doods,
valt in de aarde neer.
7 Al gij die God bemint
en op Zijn goedheid wacht
de oogst ruist in de wind
als psalmen in de nacht
Zegen met gezongen amen van Lied 431a

Orgelspel
Fuge in G-dur, BWV 541b – J.S. Bach (1685-1750)
Uw bijdrage t.b.v. een collecte kunt u overmaken via de Appostel app of
via rek nr NLRABO0373737270 (diaconie) of NLRABO0373720122
(kerkbeheer)

De volgende Goudse Glazendienst wordt gehouden op 16 mei
2021
Als u wilt reageren op deze dienst of meer wilt weten over de
Goudse Glazendiensten kunt u mailen naar
predikant@devestegouda.nl
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