Binnenkomst kerkenraad (enkele minuten voor 17.00 uur)
Orgelspel
VOORBEREIDING (de gemeente blijft zitten)
V
A

De Heer zij met u.
Ook met u zij de Heer.

V
A

Onze hulp in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft.

V
A
V
A
V
A

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

Psalmgebed bij Psalm 126
1. Toen God de Heer uit 's vijands macht
Sions gevang’nen wederbracht
en ons verlost' uit nood en pijn,
scheen het een blijde droom te zijn.
Wij lachten, juichten, onze tongen
verhieven 's Heeren naam en zongen.
Toen hieven zelfs de heid’nen aan:
‘De Heer heeft hun wat groots gedaan.’
3 Ja, de HEER had voor ons iets groots verricht,
we waren vol vreugde. 4 Keer ook nu ons lot, HEER,
zoals u water doet weerkeren in de woestijn.
3. Wat men hier nu met tranen zaait,
wordt eenmaal met gejuich gemaaid.
Wie 't zaad draagt dat hij zaaien zal,
gaat wenend voort en zaait het al.
Maar bij het feest der eerstelingen
zal hij verheugd het oogstlied zingen.
Dan keert hij weer te goeder uur
en draagt zijn schoven in de schuur.
2

Klein Gloria
Ere zij de Vader en de Zoon en de heilige Geest, als in den beginne,
nu en immer en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
SCHRIFT EN UITLEG
Uit het Evangelie volgens Johannes 16: 16-23
16Nog

een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug.’ 17Daarop
zeiden een paar leerlingen tegen elkaar: ‘Wat betekent wat hij nu zegt: “Nog een korte tijd en jullie
zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug”? En: “Ik ga naar de Vader”? 18Wat
betekent “nog een korte tijd”? Wat bedoelt hij toch?’ 19Jezus begreep dat ze hem iets wilden vragen.
Hij zei: ‘Proberen jullie te begrijpen wat ik bedoelde met “Nog een korte tijd en jullie zien me niet
meer, maar kort daarna zien jullie me terug”? 20Waarachtig, ik verzeker jullie: je zult huilen en
weeklagen, terwijl de wereld blij zal zijn. Je zult bedroefd zijn, maar je verdriet zal in vreugde
veranderen. 21Ook een vrouw die baart heeft het zwaar als haar tijd gekomen is, maar wanneer haar
kind geboren is, herinnert ze zich de pijn niet meer, omdat ze blij is dat er een mens ter wereld is
gekomen. 22Jullie hebben nu verdriet, maar ik zal jullie terugzien, en dan zul je blij zijn, en
niemand zal je je vreugde afnemen. 23Dan hoeven jullie mij niets meer te vragen. Maar ik verzeker
jullie: wat je de Vader ook vraagt in mijn naam – hij zal het je geven.
Lied 663
1. Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen
een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen
zijn wij door Hem bemind.

2. Al is Hij opgenomen,
houd in herinnering,
dat Hij terug zal komen,
zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen,
dat wij zijn majesteit
van oog tot oog aanschouwen
in alle eeuwigheid.

Overweging, gevolgd door Lied 902: 2, 5
2. Dit weet ik vast en zeker,
dat mij de Heer bemint,
dat Hij mijn deel, mijn beker,
mijn Vader is, mijn vriend,
dat Hij geen kwaad kan willen,
dat Hij mij bij wil staan,
dat Hij de storm zal stillen,
mijn vijand zal verslaan.

5. Wat er mij ook gebeure,
in eeuwigheid zijt Gij,
en wat ter wereld, Here,
zou scheiden U en mij?
Al tonen zich verbolgen
de groten van de tijd,
geen honger of vervolging,
niets dat mij van U scheidt.
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Gaven
1e rondgang: Diaconie

2e rondgang: Kerk en Eredienst

(bij de uitgang is er een hartelijk aanbevolen extra collecte voor de kosten van de cantatediensten)
Orgelspel
CANTATE BWV 146 ‘Wir müssen durch viel Trübsal in das Reich Gottes eingehen’
1. Sinfonia
2. Koor
Wir müssen durch viel Trübsal
in das Reich Gottes eingehen.

Wij moeten door veel beproeving
het Rijk Gods binnengaan.

3. Aria (Alt)
Ich will nach dem Himmel zu,
Schnödes Sodom, ich und du
Sind nunmehr geschieden.
Meines Bleibens ist nicht hier,
Denn ich lebe doch bei dir
Nimmermehr in Frieden.

Ik wil naar de hemel toe,
ellendig Sodom, ik en jij
zijn voortaan gescheiden.
Hier blijf ik niet,
want bij jou leef ik
nimmermeer in vrede.

4. Recitatief (Sopraan)
Ach! wer doch schon im Himmel wär!
Wie drängt mich nicht die böse Welt!
Mit Weinen steh ich auf,
Mit Weinen leg ich mich zu Bette,
Wie trüglich wird mir nachgestellt!
Herr! merke, schaue drauf,
Sie hassen mich, und ohne Schuld,
Als wenn die Welt die Macht,
Mich gar zu töten hätte;
Und leb ich denn mit Seufzen und Geduld
Verlassen und veracht',
So hat sie noch an meinem Leide
Die größte Freude.
Mein Gott, das fällt mir schwer.
Ach! wenn ich doch,
Mein Jesu, heute noch
Bei dir im Himmel wär!

Ach, was ik maar vast in de hemel!
De boze wereld brengt mij zo in het nauw!
Huilend sta ik op,
huilend ga ik naar bed,
verraderlijk word ik achtervolgd!
Heer, merk op, kijk toch,
zij haten mij, terwijl ik geen schuld heb,
het is alsof de wereld de macht heeft
mij te doden.
En als ik dan zuchtend en geduldig leef,
verlaten en veracht,
dan heeft zij nog veel plezier
in mijn lijden.
O God, dat valt mij zwaar.
O Jezus, was ik maar
vandaag nog
bij u in de hemel!
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5. Aria (Sopraan)
Ich säe meine Zähren
Mit bangem Herzen aus.
Jedoch mein Herzeleid
Wird mir die Herrlichkeit
Am Tage der seligen Ernte gebären.

Ik zaai mijn tranen
met een bang hart uit.
Maar mijn harteleed
zal mij de heerlijkheid schenken
op de dag van de zalige oogst.

6. Recitatief (Tenor)
Ich bin bereit,
Mein Kreuz geduldig zu ertragen;
Ich weiß, daß alle meine Plagen
Nicht wert der Herrlichkeit,
Die Gott an den erwählten Scharen
Und auch an mir wird offenbaren.
Itzt wein ich, da das Weltgetümmel
Bei meinem Jammer fröhlich scheint.
Bald kommt die Zeit,
Da sich mein Herz erfreut,
Und da die Welt einst ohne Tröster weint.
Wer mit dem Feinde ringt und schlägt,
Dem wird die Krone beigelegt;
Denn Gott trägt keinen nicht
mit Händen in den Himmel.

Ik ben bereid
mijn kruis geduldig te dragen.
Ik weet dat al mijn kwellingen
niet opwegen tegen de heerlijkheid
die God aan zijn uitverkoren scharen
en ook aan mij zal openbaren.
Nu ween ik, want het gewoel van de wereld
schijnt vrolijk toe te kijken bij mijn ellende.
Weldra komt de tijd
dat mijn hart zich verheugt, en dat
de wereld moet wenen zonder trooster.
Wie met de vijand worstelt en hem verslaat
hem zal de kroon worden geschonken,
want Gods handen dragen
iedereen de hemel in.

7. Aria/Duet (Tenor/Bas)
Wie will ich mich freuen,
wie will ich mich laben,
Wenn alle vergängliche Trübsal vorbei!
Da glänz ich wie Sterne
und leuchte wie Sonne,
Da störet die himmlische selige Wonne
Kein Trauren, Heulen und Geschrei.

Wat zal ik juichen,
wat zal ik mij laven,
als alle vergankelijke ellende voorbij is!
Dan glans ik als sterren
en straal ik als de zon,
dan wordt de hemelse zaligheid niet gestoord
door treuren, huilen en geschreeuw.

8. Koraal
Freu dich sehr, o meine Seele,
Und vergiß all Not und Qual,
Weil dich nun Christus, dein Herre,
Ruft aus diesem Jammertal.
Aus Trübsal und großem Leid
Sollst du fahren in die Freud,
Die kein Ohre hat gehöret
Und kein Ewigkeit auch währt.

Verheug u zeer, mijn ziel,
en vergeet alle nood en pijn,
want Christus, uw Heer, roept u
nu weg uit dit tranendal.
Vanuit beproeving en groot leed
zult u reizen naar de vreugde
die geen oor heeft gehoord
en waar nooit een eind aan komt.

(Vertaling: Ria van Hengel)
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Bijbelwoord
‘Onze Vader ...’
AFSLUITING
(allen gaan staan)

Lied 903: 3, 6
3. In het duister van de tijden
ben ik nooit alleen geweest,
want God gaf mij ten geleide
op mijn wegen woord en Geest.
Ja, de Heer doet mij geloven,
Hij ontstak in mij het licht
van het innerlijk gezicht,
dat zal dood noch duivel doven.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.

6. Omdat Gij mijn hart doet branden,
omdat Gij mij zo bemint,
hef ik, Heer, tot U mijn handen:
Vader, zie ik ben uw kind.
Wil mij de genade geven,
U te dienen, hier en nu;
God die liefde zijt, aan U
vast te houden, heel mijn leven,
tot ik U na deze tijd
liefheb in der eeuwigheid.

Zegen (met gezongen Amen)

Uitleidend orgelspel
(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!
De collecte aan de uitgang is bestemd voor de onkosten van de Cantatediensten.
Deze diensten, met goede musici, brengen behoorlijk wat kosten met zich mee.
Ook middels úw bijdrage (als u/jou dat past, stellen wij voor € 5.00 per bezoeker)
kunnen wij hier nog lang mee doorgaan.
Een bijdrage overmaken kan ook: op rekening NL59 SNSB 0909 0600 10 t.n.v.
Wijkfonds Burgwalkerk onder vermelding van: Gift Cantatediensten.
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Het Bachorkest Kampen wordt vanmiddag gevormd door:
Fluit
Hobo's
Fagot
Viool 1
viool 2
Altviool
Cello
Contrabas
Orgel

Mariëlle van Zanten
Evelyn Heuvelmans, Hannie Koopmans, Pauline Westen
Joop Bremer
Saron Houben, Lies Mos, Emo van Halsema
Leendert Nooitgedagt, Wilma Lipke, Gwenda Koens
Janna Zijderveld, Rob Verhey
Nelleke Hoekstra
Carolina da Cruz
Sander van den Houten

De eerstvolgende Cantatediensten worden gehouden op:
16 juni
14 juli
8 september
13 oktober

ds. Dineke Havinga
ds. Jan Bouma
ds. Hans Renkema
ds. Ruth Peetoom

BWV 129
BWV 199
BWV 150
BWV 27


De lezingen in deze dienst werden genomen uit de Nieuwe Bijbel Vertaling.


Contact
Voor vragen of opmerkingen over de Cantatediensten kunt u ons bereiken via onderstaand mailadres: cantatedienst.deburgwalkampen@gmail.com
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