28 november 2021
Hooglandse Kerk te Leiden

G.P. Telemann, TWV 7:20
Jauchzet dem Herrn, alle Welt
Bach aria uit BWV 234 Mis in A
Domine Deus

Medewerkenden aan deze cantatedienst
Gilles Michels, dirigent
Jouke Wymenga, bas
Frank Anepool, trompet
Evelyn Tjon-En-Fa, viool
Roald van Os, altviool
Anna Lachegyi, cello
Yussif Barakat, contrabas
Bert Mooiman, organist
ds. Bert Kuipers, voorganger; predikant Rotterdam
Marieke Veenhof, ouderling van dienst

Wat fijn dat u onze dienst komt bezoeken
Graag brengen wij de volgende praktische punten onder uw aandacht:
1. Het dringende advies is om weer 1,5 meter afstand (= 3 stoelen) aan te
houden tot diegene die naast u zit en niet tot uw huishouden behoort.
2. Bij het verplaatsen in de kerk draagt u een mondkapje. Als u op uw plaats
zit, mag het af.
3. Uw jas en tas houdt u bij zich. Wilt u na afloop van de dienst goed
opletten dat u alles weer meeneemt?
4. AVG: De dienst wordt met beeld online uitgezonden. Indien u niet in
beeld wilt komen, meldt u dit dan zelf bij binnenkomst in de kerk? Er
wordt dan in overleg met u naar een oplossing gezocht.
5. Na het ‘Amen’ bent u uitgenodigd om het orgelspel te beluisteren.
Wij wensen u een mooie en gezegende dienst toe!

ORDE VAN DIENST
Orgelspel:

J.S. Bach (1685-1750) BWV 659
Nun komm‘, der Heiden Heiland

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
VOORBEREIDING
Lied (staande):

Liedboek 444 (Nu daagt het in het oosten)

Stilte
Bemoediging en groet
Gebed
J.S. Bach (1685-1650) BWV 234 Mis in A, Domine Deus
Domine Deus, Rex coelestis,
Heer God, hemelse Koning,
Deus Pater omnipotens,
God, almachtige Vader.
Domine Fili unigenite Jesu Christe,
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus,
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader.

DIENST VAN HET WOORD
Schriftlezing:

Lucas 1: 39-55

Lied:

Liedboek 443 (De engel Gabriel komt aangesneld)

Overweging
Cantate:

G.P. Telemann (1681-1767) TWV 7:20
Jauchzet dem Herrn, alle Welt

Jauchzet dem Herrn, alle Welt!
Jauchzet dem Herrn, alle Welt!
Dienet dem Herrn mit Freuden; kommt
vor sein Angesichte mit Frohlocken!
Erkennet, daß der Herr Gott ist!
Er hat uns gemacht, und nicht wir
selbst zu seinem Volk
und zu Schafen seiner Weide.
Gehet zu seinen Toren ein mit Danken,
zu seinen Vorhöfen mit Loben;
danket ihm, lobet seinen Namen!
Denn der Herr ist freundlich, und seine
Gnade währet ewig und seine Wahrheit
für und für.
Alleluja!

Juich de HEER toe, heel de aarde,
dien de Heer met vreugde,
kom tot Hem met jubelzang.
Erken het: de HEER is God,
Hij heeft ons gemaakt,
Hem behoren wij toe,
Zijn volk zijn wij,
de kudde die Hij weidt.
Kom Zijn poorten binnen met een
loflied,
hef in Zijn voorhoven een lofzang
aan, breng Hem hulde,
prijs Zijn naam: de HEER is goed,
Zijn liefde duurt eeuwig,
Zijn trouw van geslacht op geslacht.

Stilte
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Gebeden
Orgelspel en collecte: Improvisatie op Liedboek 438
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
november”

Lied (staande): Liedboek 438: 1, 3 en 4 (God lof! Nu is gekomen)
Zegen
Orgelspel:

J.S. Bach (1685-1750) BWV 661
Nun komm‘, der Heiden Heiland (in organo pleno)

Cantatediensten in Leiden
Al ruim 30 jaar organiseert de Stichting Cantate Domino zes cantatediensten per
seizoen. De stichting is een initiatief van de Pieterskerk Leiden en de commissie
Bijzonder Kerkenwerk van de Protestantse Gemeente Leiden. Meestal klinkt een
cantate van Johann Sebastian Bach. Net als in de tijd van Bach zijn de cantates
onderdeel van een kerkdienst. De diensten in de Hooglandse kerk zijn ook via
een livestream te zien op de website www.stichtingcantate.nl. De stream blijft
nog een week na de dienst beschikbaar.
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 € 1.700.
Stichting Cantate Domino is om deze kosten te dragen financieel afhankelijk van
sponsoren, donateurs en collectes. De stichting is een 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 voor meer informatie de website van de stichting.
Komende cantatedienst in het seizoen 2021-2022
(onder voorbehoud in verband met de coronapandemie)
31 december 2021 om 17.00 uur
G.P. Telemann, TVWV 1: 1456 Unverzagt in allem Leide
J.S. Bach BWV 76 aria Hört, ihr Völker, Gottes Stimme
Ensemble met Bert Mooiman, continuo-organist
Wendy Roobol, sopraan
Willeke Smits, organist
ds. Margreet Klokke, voorganger

Hooglandse Kerk

30 januari 2022 om 17.00 uur
BWV 14 Wär Gott nicht mit uns diese Zeit
Kamerkoor Collegium Musicum o.l.v. Gerrit Maas
Bert Mooiman, organist
ds. Margreet Klokke, voorganger

Pieterskerk

27 februari 2022 om 17.00 uur
BWV 159 Sehet, wir gehn hinauf gen Jerusalem
Alphens Barok Consort o.l.v. Joost van Velzen
Bert Mooiman, organist
ds. Margreet Klokke, voorganger

Pieterskerk

27 maart 2022 om 17.00 uur
Leids Cantate Consort o.l.v. Johannes Gierl
Bert Mooiman, organist
ds. Marleen Blootens, Delft, voorganger

Pieterskerk

Sponsor een stoel!

De cantatediensten vragen uw steun.
Een seizoen cantatediensten kost € 11.000.
Per bezoeker zijn de kosten € 50.
Met deze bijdrage maakt u mogelijk dat er nog jarenlang
een stoel klaar staat voor liefhebbers van Bachcantates in
Leiden.
Uw aanmelding als sponsor is zeer welkom via
https://stichtingcantate.nl/steun-ons/

