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ORDE VAN DIENST

Orgelspel: J.S. Bach (1685-1750), BWV 537a
Fantasia in c kleine terts

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

VOORBEREIDING

Lied: Liedboek 130: 1 en 2
Uit diepten van ellende roep ik tot U, o Heer

Stilte

Bemoediging en groet

Gebed

Orgelspel: J.S. Bach (1685-1750), BWV 658
Von Gott will ich nicht lassen



DIENST VAN HET WOORD

Schriftlezing: Lucas 11: 14-28

Aria: J.S. Bach (1685-1750), BWV 232
Agnus Dei, Mis in b klein, Hohe Messe

Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.

Lam Gods,
die de zonden der wereld draagt,
ontferm U over ons.

Overweging

Cantate: J.S. Bach (1685-1750), BWV 54
Widerstehe doch der Sünde

1. Aria
Widerstehe doch der Sünde,
sonst ergreifet dich ihr Gift.
Laß dich nicht den Satan blenden;
denn die Gottes Ehre schänden,
trifft ein Fluch, der tödlich ist.

2. Recitatief
Die Art verruchter Sünden
ist zwar von außen wunderschön,

allein man muß
hernach mit Kummer und Verdruß
viel Ungemach empfinden.
Von außen ist sie Gold,
doch will man weiter gehn,
so zeigt sich nur ein leerer
Schatten
und übertünchtes Grab.
Sie ist den Sodomsäpfeln gleich,
und die sich mit derselben gatten,
gelangen nicht in Gottes Reich.
Sie ist als wie ein scharfes
Schwert,
das uns durch Leib und Seele
fährt.

Weersta toch de zonde, anders
krijgt haar gif je te pakken.
Laat Satan je niet verblinden;
want zij die Gods eer schenden
worden getroffen door een vloek
die dodelijk is.

Het soort van goddeloze zonden
is weliswaar van buiten
wonderschoon;
maar daarna moet je
met verdriet en ergernis
veel ongeluk ervaren.
Van buiten is het een gouden
soort, maar als je verder gaat,
zie je alleen maar een lege
schaduw
en een witgepleisterd graf.
Het lijkt op de appels van Sodom
en wie zich ermee afgeeft, zal het
koninkrijk van God niet bereiken.
Het is als een scherp
zwaard
dat ons lichaam en onze ziel
doorklieft.



3. Aria
Wer Sünde tut, der ist vom Teufel,
denn dieser hat sie aufgebracht.

Doch wenn man ihren schnöden
Banden
mit rechter Andacht widerstanden,
hat sie sich gleich davongemacht.

Wie zonde begaat is van de duivel,
want die heeft de zonde in de
wereld gebracht.
Maar als je haar ellendige
ketenen
vroom weerstaat, dan maakt ze
zich meteen uit de voeten.

Vertaling: Ria van Hengel

Stilte

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Gebeden

Orgelspel en collecte

Improvisatie op Liedboek 103c

Collectemededeling

Vanwege de kosten van deze cantatedienst
wordt uw gulle bijdrage gevraagd:
 via een ING-betaalverzoek door het
scannen van de hiernaast opgenomen
QR-code met uw mobiele telefoon

 of via de link naar het betaalverzoek
 of op NL37 INGB 0006 895763 t.n.v.
Stichting Cantate Domino, Leiden, met
vermelding “collecte 28 februari”

Lied: Liedboek 103c : 1 en 3
Loof de koning, heel mijn wezen

Zegen

Orgelspel: J.S. Bach (1685-1750), BWV 537b
Fuga in c kleine terts

https://www.eduardvanhengel.nl/vertalers
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=wLvUMLzqDJKxhpIXQtPE7Yit7eU40uLI


Cantatediensten in Leiden

Al 30 jaar worden in de Hooglandse Kerk en in de Pieterskerk in
Leiden cantatediensten gehouden. Stichting Cantate Domino is in
1989 opgericht op initiatief van de stichting Pieterskerk Leiden en de
commissie Bijzonder Kerkenwerk van de Protestantse Gemeente
Leiden. De laatstgenoemde draagt de kerkelijke
verantwoordelijkheid. De stichting organiseert elk seizoen zes
cantatediensten. De cantates die in de dienst klinken zijn gewoonlijk
gecomponeerd door Johann Sebastian Bach. Net als in de tijd van
Bach zijn de cantates onderdeel van een kerkdienst. Vanwege de
coronapandemie heeft het seizoen 2020-2021 een aangepast
programma.

Dankzij de beschikbaarstelling van de Pieterskerk en de Hooglandse
Kerk en de welwillende medewerking van musici uit Leiden en
omgeving kunnen de kosten van de cantatediensten worden beperkt.
Het organiseren van een cantatedienst kost gemiddeld € 1.650.
Stichting Cantate Domino is om deze kosten te dragen financieel
afhankelijk van sponsoren, donateurs en collectes. De stichting is
door de Belastingdienst aangemerkt als Culturele ANBI (Algemeen
Nut Beogende Instelling). Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt
een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte
inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.
U kunt uw donatie overmaken naar NL37 INGB 0006 895763 t.n.v.
Stichting Cantate Domino, Leiden.
Zie verder de website van de stichting: www.stichtingcantate.nl.

Komende cantatedienst in het seizoen 2020-2021
(onder voorbehoud in verband met de coronapandemie)

Zondag 11 april 2021 17.00 uur Hooglandse Kerk
Christoph Graupner (1683 –1760), cantate GWV 1131/44
In Jesu hab ich Trost und Frieden
Bobbie Blommesteijn, sopraan
musici o.l.v. Gilles Michels
Bert Mooiman, organist
ds. Ad Alblas, voorganger

https://stichtingcantate.nl/
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