


Binnenkomst kerkenraad (enkele minuten voor 17.00 uur)

Orgelspel    "Aus tiefer Not schrei ich zu dir" a6 In Organo pleno con Pedale doppio BWV 686 – 
J.S. Bach

VOORBEREIDING (de gemeente blijft zitten)

V De Heer zij met u.
A Ook met u zij de Heer.
V Onze hulp in de naam van de Heer
A die hemel en aarde gemaakt heeft.

V O God, keer U om naar ons toe
A en doe ons weer leven met hart en ziel.
V Laat ons, o Heer, uw liefde zien
A en geef ons uw heil.
V O Heer! – hoor ons gebed
A en laat ons geroep tot U komen. 

Amen.

Psalmgebed bij Psalm 130 

1. Uit diepten van ellende roep ik tot U, o HEER.
Gij kunt verlossing zenden, ik werp voor U mij neer.
O laat uw oor zich neigen tot mij, tot mijn gebed.
Laat mij gehoor verkrijgen, red mij, o Heere, red !

3Als u de zonden blijft gedenken, HEER,
Heer, wie houdt dan stand?
4Maar bij u is vergeving,
daarom eert men u met ontzag.

3. Ik heb mijn hoop gevestigd / op God den HEER die hoort.
Mijn hart, hoezeer onrustig, / wacht zijn verlossend woord.
Nog meer dan in de nachten / wachters het morgenlicht,
blijf ik, o Heer, verwachten / uw lichtend aangezicht.

7Israël, hoop op de HEER!
Bij de HEER is genade, bij hem
is bevrijding, altijd weer.
8Hij zal Israël bevrijden 
uit al zijn zonden.

Klein Gloria

SCHRIFT EN UITLEG



Uit het evangelie volgens Johannes 4: 46-54

46Hij ging in Galilea weer naar Kana, waar hij van water wijn had gemaakt. Er was daar een hoveling uit 

Kafarnaüm  wiens  zoon  ziek  was.  47Omdat  hij  gehoord  had  dat  Jezus  uit  Judea  naar  Galilea  was 
teruggekeerd, was hij naar hem toe gekomen, en nu vroeg hij of Jezus mee wilde gaan om zijn zoon, die op 

sterven lag, te genezen. 48Jezus zei tegen hem: ‘Als jullie geen tekenen en wonderen zien, geloven jullie 

niet!’ 49Maar de hoveling drong aan: ‘Heer, ga toch mee, voordat mijn kind sterft.’ 50‘Ga maar naar huis,’ 

zei Jezus, ‘uw zoon leeft.’ De man geloofde wat Jezus tegen hem zei en ging weg. 51En terwijl hij nog 

onderweg was, kwamen zijn dienaren hem al tegemoet om te zeggen dat zijn kind in leven was. 52Hij vroeg 
hun sinds wanneer het beter met hem was gegaan. Ze zeiden: ‘Gisteren, een uur na de middag, is de koorts 

verdwenen.’ 53De vader besefte dat dat het moment was dat Jezus tegen hem gezegd had: ‘Uw zoon leeft.’ 

Hij kwam tot geloof, hij en al zijn huisgenoten. 54Dit deed Jezus toen hij uit Judea naar Galilea was 
teruggekeerd; het was zijn tweede wonderteken.

Psalm 86, 1

1. Hoor mij, HEER, wil antwoord zenden,
zie mijn bittere ellende.
Hoed mijn leven, U gewijd,
stel uw knecht in veiligheid.
Heer mijn God, wees mij genadig,
want ik roep tot U gestadig.
Stel mij in het blijde licht,
want ik zoek uw aangezicht.

Overweging

Psalm 86, 5

5. Gij zijt groot en zeer verheven,
Gij doet wondren aan ons leven.
Gij zijt God, ja Gij alleen,
goedertieren om ons heen.
Heer, Gij hebt mij aangenomen,
mij weer tot het licht doen komen
uit de diepten van de dood.
Ja, uw goedheid is zeer groot.

Gaven 

(bij de uitgang is een van harte aanbevolen extra collecte voor de onkosten van de 
cantatediensten) 

Orgelspel   Fantasia in c – moll, BWV 537 – J.S. Bach



CANTATE BWV 38 ‘Aus tiefer Not schrei ich zu dir’ - J.S. Bach

1. Koor 

Aus tiefer Not schrei ich zu dir, Uit diepe nood schreeuw ik tot U,
Herr Gott, erhör mein Rufen; hoor, God, mijn smeken,
Dein gnädig Ohr neig her zu mir neig uw genadig oor tot mij,
Und meiner Bitt sie öffne! wil mijn gebed verhoren,
Denn so du willt das sehen an, want, God, als U ons aanziet op de zonde
Was Sünd und Unrecht ist getan, en het onrecht dat wij hebben gedaan,
Wer kann, Herr, vor dir bleiben? wie kan dan nog voor U staande blijven?

2. Recitatief (Alt)

In Jesu Gnade wird allein Alleen in Jezus’ genade
Der Trost vor uns und die Vergebung sein, zal voor ons de troost en vergeving zijn,
Weil durch des Satans Trug und List omdat door Satans bedrog en list
Der Menschen ganzes Leben het hele mensenleven
Vor Gott ein Sündengreuel ist. voor God een zondengruwel is;
Was könnte nun die Geistesfreudigkeit hoe zou ons bidden ons nu vreugde
zu unserm Beten geben, wo Jesu Geist kunnen geven, als Jezus’ Geest en
und Wort nicht neue Wunder tun? Woord geen nieuwe wonderen doen?

3. Aria (Tenor)

Ich höre mitten in den Leiden Ik hoor midden in mijn lijden
Ein Trostwort, so mein Jesus spricht. een troostwoord, dat mijn Jezus spreekt;
Drum, o geängstigtes Gemüte, Daarom, ziel, vervuld van angsten,
Vertraue deines Gottes Güte, vertrouw op Gods erbarmen,
Sein Wort besteht und fehlet nicht, zijn woord bestaat, en faalt niet,
Sein Trost wird niemals von dir scheiden! zijn troost zal altijd bij u blijven.

4. Recitatief (Sopraan)

Ach! Dass mein Glaube noch so schwach, Ach, dat mijn geloof nog zo zwak is,
Und dass ich mein Vertrauen en dat ik mijn vertrouwen
Auf feuchtem Grunde muss erbauen! op drassige grond moet bouwen!
Wie ofte müssen neue Zeichen Hoe dikwijls moeten nieuwe tekenen
Mein Herz erweichen! mijn hart vermurwen?
Wie? kennst du deinen Helfer nicht, Hoezo? Kent u dan uw helper niet,
Der nur ein einzig Trostwort spricht, die slechts één enkel troostwoord biedt,
Und gleich erscheint, en direct verschijnt.
Eh deine Schwachheit es vermeint, eerder dan u in uw zwakheid denkt,
Die Rettungsstunde. het uur van de redding.
Vertraue nur der Allmachtshand Vertrouw slechts op de hand van de Almachtige
und seiner Wahrheit Munde! en op de mond van zijn waarheid.

5. Aria (Terzet) (Sopraan, Alt, Bas)

Wenn meine Trübsal als mit Ketten Als mijn ellende als een ketting
Ein Unglück an dem andern hält, ongeluk aan ongeluk rijgt,



So wird mich doch mein Heil erretten, dan brengt mijn heil mij toch de redding,
Dass alles plötzlich von mir fällt. zodat alles plotseling van mij af valt.
Wie bald erscheint des Trostes Morgen Hoe snel verschijnt de morgen van de troost
Auf diese Nacht der Not und Sorgen! na deze nacht van nood en zorgen!

6. Koraal

Ob bei uns ist der Sünden viel, Al hebben wij veel zonden,
Bei Gott ist viel mehr Gnade; bij God is veel meer genade,
Sein Hand zu helfen hat kein Ziel, zijn hand wil altijd helpen,
Wie groß auch sei der Schade. hoe groot ons kwaad ook moge zijn.
Er ist allein der gute Hirt, Hij alleen is de goede herder,
Der Israel erlösen wird die Israël verlossen zal,
Aus seinen Sünden allen. van al zijn zonden.

(Vertaling: Rob over de Linden)

Bijbelwoord, waarna gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader ...’ 

AFSLUITING

(allen gaan staan) 

Lied 902: 1, 4

1. Is God de Heer maar voor mij, 4. En als het nacht gaat worden,
wat zou mij tegen zijn? een nacht vol schrik en pijn,
Ik roep: ‘Ach Here, hoor mij!’ dan zucht de Geest in woorden
En wat mij kwelt wordt klein. die onuitzegbaar zijn.
Al heeft zich ook verheven En wat mijn hart wil spreken,
de macht van hel en dood, maar wat geen stem meer krijgt,
ik heb voor heel mijn leven is taal voor Hem en teken,
in God mijn bondgenoot. als Hij zich overneigt.

Zegen (met gezongen Amen)

Uitleidend orgelspel   "Aus tiefer Not schrei ich zu dir" op. 135a – Max Reger

(Het werk waarmee deze viering wordt afgesloten, duurt enkele minuten. Het staat u vrij alvast naar huis te 
gaan. Het spelen van dit werk vraagt veel concentratie. Dat geldt ook voor het luisteren. Na afloop liever 
geen applaus).
Uw aandacht voor de uitgangscollecte voor de onkosten van deze dienst!

Een cantatedienst met goede musici kost veel. Dit wordt bekostigd uit de collecte bij de uitgang. 
Met uw hartelijke bijdrage (denk, als dat u past, aan € 5.00 per bezoeker) kunnen deze diensten 
ook in de toekomst gehouden blijven worden. 
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