6. Thomas Tomkins (1572-1656): ‘O sing unto the Lord’
O sing unto the Lord a new song.
Let the congregation of saints sing
praise unto him.
Let Israel rejoice in him that made
him,
and let the children of Sion for ever
sing. Alleluia.

Zing voor de Heer een nieuwe gezang,
laat de gemeenschap van heiligen
Hem lofzingen.
Laat Israël zich verheugen in zijn
Maker,
en dat de kinderen Sions zingen in
eeuwigheid.

‘O sing unto the Lord’

Psalm 149,1-2

7. Toon Hagen (*1959): Psalm 150

uitvoerenden:
Henk Kamphuis – orgel
vocaal ensemble:
Albertine Bosselaar – sopraan
Marjon Werter – sopraan
Charlotte Verhees – alt
Thea Endedijk-Griffioen – alt
Pieter Endedijk – tenor
Kasper Griffioen – bas
Rob van Stormbroek - bas

Morgengebed en klein concert
op de dag van het afscheid
van ds. Pieter Endedijk
als predikant van de Grote Kerk Almelo

afbeelding voorzijde:
Koning David bespeelt de harp (Keulse Bijbel ±1478)
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30 augustus 2020 – 10.00 uur

Morgengebed

Klein concert

voorganger: ds. Pieter Endedijk
organist: Henk Kamphuis
met medewerking van enkele leden van de cantorij

‘O sing unto the Lord’

Orgelspel

1. Johann Sebastian Bach (1685-1750): Preludium in G, BWV 568

Woord ter inleiding – een kaars wordt aangestoken
allen gaan daarna staan
Openingsvers: Liedboek 194
t: Psalm 124,8; m: IWVL

2. Claudio Monteverdi (1567-1643): ‘Cantate Domino’
Cantate Domino canticum novum,
cantate et benedicite nomine ejus;
quia mirabilia fecit.
Cantate, et exsultate, et psallite in
cithara et voce psalmi:
quia mirabilia fecit.

Zing voor de Heer een nieuw gezang,
zing en zegen zijn naam;
want wonderen heeft Hij gedaan.
Zing, jubel en maak muziek bij de harp
en de stem van muziek,
want wonderen heeft Hij gedaan.
Psalm 96,1-2; 98,4-5

3. Dietrich Buxtehude (±1637-1707): ‘Nun lob mein Seel den Herren’,
BWV 215/1
4. Johann Hermann Schein (1586-1630): ‘Nun lob mein Seel den Herren’

Lied: Liedboek 212

t: Paul Gerhardt; v: Sytze de Vries; m: Johann Crüger

Nun lob mein Seel den Herren,
was in mir ist der Name sein.
Sein Wohltat tut er mehren,
vergiß es nicht, o Herze mein,
hat dir dein Sünd vergeben,
und heilt dein Schwachheit groß,
errett dein armens Leben,
nimmt dich in seinen Schoß.
Mit reichem Trost beschüttet,
verjüngt dem Adler gleich.
Der Kön’g schafft Recht behütet,
die leiden in dein’m Reich.

Loof nu, mijn ziel, de Here,
loof, al wat in mij is, zijn naam!
Vergeet niet, hoeveel keren
de Here u heeft welgedaan.
Hij wil uw schuld vergeven,
u redden van de dood,
gij zijt met heel uw leven
geborgen in zijn schoot.
De Heer vernieuwt uw krachten
als van een adelaar,
Hij maakt wie Hem verwachten
al zijn beloften waar.

Johann Gramann (1487-1541), naar
Psalm 103,1-6

poëtische vertaling: Ad den Besten (19232015)

5. Dietrich Buxtehude: ‘Nun lob mein Seel den Herren’, BWV 215/2
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voorganger: …

Lied: Liedboek 867
t: George Herbert bij Psalm 150; v: Jan Willem Schulte Nordholt; m: Martin Shaw

2 Hij, die het leven aan ons heeft gegeven,
ons deze nacht omgaf met goede zorgen,
roept ons nu vrolijk naar een nieuwe morgen.
Zing Halleluja!
3 Het is zijn zegen dat wij ons bewegen,
dat hart en ziel van vreugde kunnen springen,
met lijf en leden wij hem dank toezingen.
Zing Halleluja!
2 Loof overal, loof al wat adem heeft, / loof God die leeft.
De kerk zingt schoon en luid / het lied dat niemand stuit,
het hart is ’t bovenal, / dat eeuwig zingen zal.
Loof overal, loof al wat adem heeft, / loof God die leeft.
U wordt verzocht weer te gaan zitten en in de kerk aanwezig te blijven
tot na het klein concert.
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4 Bron van het goede, die ons zo behoedde,
blijf elke nacht en dag, zo lang wij leven,
ons met uw liefdevolle trouw omgeven.
Zing Halleluja!
5 Blijf ons geleiden, ga aan onze zijde!
Al zal de hitte van de dag ons steken,
wij zijn voor altijd van uw liefde zeker.
Zing Halleluja!
3

allen gaan zitten

Psalmengebed:
- Psalm 146: Gezangen voor Liturgie 146
t: Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde; m: Hans Brüggen

1. voorzang; 2. allen:

voorzang:
allen:
voorzang:
allen:
voorzang:
allen:
voorzang:
allen:
voorzang:
allen:
voorzang:
allen:

Hij die recht doet aan de verdrukten,
brood geeft aan wie hongerig zijn.
Een loflied voor de Heer, heel mijn leven.
De Heer, die de geboeide bevrijdt,
de Heer, die de blinden weer zien doet.
Een psalm tot het laatst voor mijn God.
De Heer die opricht de gekromden,
De Heer heeft de rechtvaardigen lief.
Een loflied voor de Heer, heel mijn leven.

-

Voorbede met acclamatie: Liedboek 367e

-

Gebedsstilte

-

Gebed van de zondag

-

Zegen: Liedboek 430ac

allen gaan staan
t: Sytze de Vries; m: Willem Vogel

De Heer waakt over de vreemdeling
en houdt staande weduwe en wees.
Maar de wandel der bozen verstoort Hij.
Een psalm tot het laatst voor mijn God.
De Heer heerst tot in eeuwigheid,
úw God, Sion, van geslacht op geslacht.
Een loflied voor de Heer, heel mijn leven.
Aan Vader, Zoon en Geest zij eer,
nu en in eeuwigheid, halleluja.
Een psalm tot het laatst voor mijn God.
een loflied voor de Heer, heel mijn leven.
een psalm tot het laatst voor mijn God.
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m: Floris van der Putt
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Gebeden:
- Gebedsaanhef: Liedboek 301k

-

- Psalm 96: Liedboek 96a

t: Maurits van Vossole; m: Ignace de Sutter

m: John L.Bell

Onze Vader: Liedboek 369b

m: Willem Vogel

2 Groot is de Heer, die wij vrezen en prijzen:
aarde en lucht komen vers uit zijn hand,
schoonheid en kracht vergezellen Hem beide:
wild is de zee en tevreden het land.
refrein
3 Roep tot de volkeren: God is de koning,
Hij houdt de weegschaal der wereld loodrecht;
Hij is rechtvaardig, bij Hem is het oordeel,
alles wordt Hem aan zijn voeten gelegd.
refrein
4 Juich wat in zee leeft of leeft op de velden:
zie, uw Verlosser gaat komen, wees blij!
Wuif alle bomen der wouden, verwelkom
juichend uw Koning, want Hij is nabij!
refrein
Lezing: Kolossenzen 3,12-17
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Overweging

Canticum – Klein Te Deum: Liedboek 411
t: Nederlandstalige Commissie Vlaanderen; m: Ignace de Sutter

Lied: Liedboek 655

t: Willem Barnard; m: Frits Mehrtens

2 Hij gaat u voor in wolk en vuur,
gunt aan uw leven rust en duur
en geeft het zin en samenhang.
Zing dan de Heer een nieuw gezang!
3 Een lied van uw verwondering
dat nóg uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.
4 De hand van God doet in de tijd
tekenen van gerechtigheid.
De Geest des Heren vuurt ons aan
de heilige tekens te verstaan.
5 Wij zullen naar zijn land geleid
doorleven tot in eeuwigheid
en zingen bij zijn wederkeer
een nieuw gezang voor God de Heer.
allen gaan staan
allen gaan zitten
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