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Medewerkenden aan deze cantatedienst

Gilles Michels, dirigent en voorzanger
Bobbie Blommesteijn, sopraan
Bert Mooiman, organist
Evelyn Tjon-En-Fa, viool
Marijke Schaap, viool
Sofie van der Schalie, altviool
Marit Broekroelofs, cello
Ximo Joaquín Clemente, contrabas

ds. Ad Alblas, voorganger; voormalig predikant van de Leidse
Binnenstadsgemeente en voor Bijzonder Kerkenwerk Leiden
Marieke Veenhof, ouderling van dienst

ORDE VAN DIENST

Orgelspel: J.S. Bach (1685-1750), BWV 541a
Preludium in G grote terts

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

VOORBEREIDING

Lied: Lied 643: 1 en 5
Zing nu de Heer! Hij zag ons aan

Stilte

Bemoediging en groet

Gebed

Orgelspel: J.S. Bach (1685-1750), BWV 664 (trio)
Allein Gott in der Höh’ sei Ehr

DIENST VAN HET WOORD

Schriftlezing: Johannes 16: 21-23, 27 en 10: 19-22

Orgelspel: J.S. Bach (1685-1750), BWV 663
(canto fermo in tenore)
Allein Gott in der Höh’ sei Ehr’



Overweging

Cantate: Graupner (1683-1760), GWV 1131/44
In Jesu hab ich Trost und Frieden

1. Aria
In Jesu hab ich Trost und Frieden.
Welt, tobe immer wie du willt.
Der Segen, den Er mir beschieden,
wird einst gewiss an mir erfüllt.
Stürmt hier ein Wetter auf mich drein,
zuletzt kommt dennoch Sonnenschein.

2. Recitatief
Mein Herz, lass Jesum walten!
Was Er dir zugesagt,
das wird Er treu und feste halten.
Kommt eine finst’re Leidensnacht,
Geduld! Es tagt
zu seiner Zeit die Freudensonne
wieder.
Das teure Haupt hat Seine Glieder
noch allzeit wohl bedacht,
und Seines Trostes Licht erscheint
oft, ehe es die Welt und Seine Herde
meint.

3. Koraal
Schreie, tolle Welt: ‘Es sei
mir Gott nicht gewogen.’
Es ist lauter Täuscherei
und im Grund erlogen.
Wäre mir Gott gram und feind,
würd’ Er Seine Gaben,
die mein eigen worden seind,
wohl behalten haben.

In Jezus vind ik troost en vrede.
Wereld, ga tekeer zoveel je wilt.
De zegen, die Hij mij heeft toegezegd,
wordt zeker ooit aan mij vervuld.
Ook al overvalt mij nu een noodweer,
uiteindelijk zegeviert de zonneschijn.

Mijn hart, laat Jezus je maar leiden!
Wat hij je heeft beloofd,
dat zal Hij vast en zeker doen.
En komt er een duistere, kommervolle
nacht, heb dan geduld!
De vreugdestralen van de zon zullen er
daarna op volgen.
Het geliefde Hoofd heeft met Zijn
leden altijd het beste voorgehad,
en Zijn troostend licht verschijnt vaak,
nog voor de wereld en Zijn kudde dat
geloven willen.

Roept maar uit, dwaze wereld:
“dat God mij niet toegenegen is!”
Dat is slechts misleiding,
en ten diepste een leugen.
Als God toornig over mij zou zijn
zou hij de goede gaven,
die Hij mij toebedeeld heeft,
zelve behouden hebben.



4. Recitatief
Gott schenkt mir Seinen Sohn
und dieser gibt mir Seinen Frieden,
Sein Geist ist dessen Unterpfand.
Ihr Feinde, lasst nur euren Hohn.
Hat mir mein Gott auch Kreuz
beschieden,
mein Herz nimmt’s an. In solchem
Stand
ist dennoch Gott mein Freund.
Ja, wenn die größte Not erscheint,
so spricht mein Jesus doch zu mir:
„Nur unverzagt, mein Friede sei mit
dir!“

5. Aria
Jesus ist mir wohl gewogen,
Jesus nimmt Sich meiner an.
Bricht gleich eine Angst-Nacht ein,
ei, so wird Er bei mir sein.
Seine Hand wird mich bedecken,
dass mir weder Not noch Schrecken
einen Schaden bringen kann.

6. Recitatief
Mein Herz ist voll Vergnügen,
weil mich mein Jesus herzlich liebt.
Er will’s zu meinem Besten fügen,
wenn mich ein Kreuz betrübt.
Ei, sollt ich Ihn nicht wieder lieben?
Ja, ja, mein Herz bleibt ewig Ihm
verschrieben.

7. Koraal
Ich bin Gottes, Gott ist mein.
Wer ist der uns scheide?
Dringt das liebe Kreuz herein
mit dem bitt’ren Leide,
lass es dringen, kommt es doch
von geliebten Händen,
bricht und kriegt geschwind ein Loch,
wenn es Gott will wenden.

God schenkt mij zijn Zoon
En deze geeft mij Zijn Vrede,
Zijn Geest is daarvoor onderpand.
Jullie, vijanden, laat af met jullie hoon.
God heeft mij ook een last te dragen
gegeven,
maar die neem ik gaarne aan. In de
verdrukking
is God mij als een vriend nabij.
Ja, in de diepste nood
spreekt Jezus tot mij:
“Wees niet bevreesd, mijn Vrede
schenk ik jou!”

Jezus is mij toegenegen,
Jezus bekommert zich om mij.
Als straks een nacht vol angst mij
overvalt, zal Hij met mij zijn.
Zijn hand zal mij beschermen,
opdat nood noch verschrikking mij
schade berokkenen zal.

Mijn ziel verheugt zich zeer
omdat Jezus mij van harte bemint.
Hij zal mijn lot ten goede keren,
als mij het ongeluk treft
Ach, zou ik dan Hem niet op mijn beurt
liefhebben? Ja, ja, mijn hart is voor
eeuwig Hem toegewijd.

Ik ben van God, hij is mijn God.
Wie kan daar tussen komen?
Wordt mij een zware last opgelegd die
mij bittere smart bereidt,
laat het maar begaan, het komt
immers uit liefhebbende handen,
breekt in stukken en wordt machteloos
zo God het ten goede keren wil.

Vertaling: Clemens van Soest en Piet Verwijmeren



Stilte

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN

Gebeden

Orgelspel en collecte

Improvisatie op Liedboek 902

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 11 april”

Lied: Lied 902: 1 en 5
Is God de Heer maar voor mij

Zegen
(staande)

Orgelspel: J.S. Bach (1685-1750), BWV 541b
Fuga in G grote terts

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.

http://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=H867ZlpEMWpkGqXZadvud2P6psFl63jY 


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.

Cantatediensten in het seizoen 2021-2022
De eerste cantatedienst in het seizoen 2021-2022 is gepland op 31
oktober 2021, om 17.00 uur. Hoe we dan weer cantatediensten
kunnen houden is nog niet bekend. Abonnees op de nieuwsbrief
ontvangen tijdig een bericht met het overzicht van het seizoen
2021-2022. Alle cantatediensten worden ook vermeld op de website:
www.stichtingcantate.nl.

Volgende week: evensong in de Hooglandse Kerk
De eerste evensong van het seizoen 2021 is op zondag 18 april om
17.00 uur in de Hooglandse Kerk. Liturg is ds. Margreet Klokke.
Medewerking wordt verleend door het Pancras Consort onder leiding
van Hans Brons. Organist is Willeke Smits. De evensong staat
geheel in het teken van Pasen. Zo is de introit de bekende
gregoriaanse hymne Victimae Paschali laudes, klinkt de
bevrijdingspsalm 114 en worden twee Paasanthems ten gehore
gebracht: This is the day van Maunder en If we believe that Jesus
died van Goss. De gekozen hymns zijn: Jesus lives, This joyful
Eastertide en Light’s glittering morn bedecks the sky.
De evensong wordt live gestreamd. Mogelijk zijn er bezoekers
welkom, informatie daarover staat op www.evensongsleiden.nl.

https://stichtingcantate.nl/
http://www.evensongsleiden.nl
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