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Dorpskerk Wassenaar

“Leren als levenshouding”
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Klokluiden
Orgelspel
Welkom en mededelingen
-allen gaan staanAntifoon Lied 640d

Introïtus Psalm 98:1,4
Antifoon Lied 640d
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Votum
Vg:
Onze hulp is in de naam van de Heer
Gm: die hemel en aarde gemaakt heeft
Vg:
die trouw houdt in eeuwigheid
Gm: en niet laat varen het werk van zijn handen.
Groet
Vg: Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van Jezus
Christus, de Heer, door de Heilige Geest
Gm: Amen
-allen gaan zittenCappella pro Cantibus zingt God so loved the world
Philip Stopford
Kyriegebed
Vg :
Laten wij de Heer om ontferming aan roepen om de
nood van deze wereld en zijn naam prijzen want zijn
barmhartigheid kent geen einde.
…
Cappella pro Cantibus zingt Magnificat
Henry Purcell
My soul doth magnify the
‘Mijn ziel prijst en looft de
Lord.
Heer,
47
And my spirit hath rejoiced
mijn hart juicht om God,
in God my Saviour.
mijn redder:
48
For he hath regarded : the
hij heeft oog gehad voor
lowliness of his
mij, zijn minste dienares.
handmaiden: For behold,
Alle geslachten zullen mij
from henceforth : all
voortaan gelukkig prijzen,
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generations shall call me
blessed.
For he that is mighty hath
magnified me: and holy is
his Name.
And his mercy is on them
that fear him: throughout
all generations.
He hath shewed strength
with his arm: he hath
scattered the proud in the
imagination of their hearts.
He hath put down the
mighty from their seat: and
hath exalted the humble
and meek.
He hath filled the hungry
with good things: and the
rich he hath sent empty
away.
He remembering his mercy
hath holpen his servant
Israel :
As he promised to our
forefathers, Abraham and
his seed for ever.
Glory be to the Father, and
to the Son: and to the Holy
Ghost;
As it was in the beginning, is
now, and ever shall be :
world without end. Amen.
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49

ja, grote dingen heeft de
Machtige voor mij gedaan,
heilig is zijn naam.
50
Barmhartig is hij, van
geslacht op geslacht,
voor al wie hem vereert.
51
Hij toont zijn macht en de
kracht van zijn arm
en drijft uiteen wie zich
verheven wanen,
52
heersers stoot hij van hun
troon
en wie gering is geeft hij
aanzien.
53
Wie honger heeft
overlaadt hij met gaven,
maar rijken stuurt hij weg
met lege handen.
54-55
Hij trekt zich het lot aan
van Israël, zijn dienaar,
zoals hij aan onze
voorouders heeft beloofd:
hij herinnert zich zijn
barmhartigheid
jegens Abraham en zijn
nageslacht,
tot in eeuwigheid.’

Gesprek met de kinderen
De kaars in de lantaarn wordt aangestoken en de kinderen
gaan naar de kindernevendienst.
We zingen Lied 625, Groen ontluikt de aarde
Gebed om verlichting door de Geest
Lezing Deuteronomium 6,4-9
4 Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! 5
Heb daarom de HEER, uw God, lief met hart en ziel en met
inzet van al uw krachten. 6 Houd de geboden die ik u vandaag
opleg steeds in gedachten. 7 Prent ze uw kinderen in en
spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat
en als u opstaat. 8 Draag ze als een teken om uw arm en als
een band op uw voorhoofd. 9 Schrijf ze op de deurposten van
uw huis en op de poorten van de stad.
Cappella pro Cantibus zingt “A new commandment”
Thomas Tallis
Lezing 1, Johannes 13,31-32
31 Toen hij (Judas) weg was zei Jezus: ‘Nu is de grootheid van
de Mensenzoon zichtbaar geworden, en door hem de
grootheid van God. 32 Als Gods grootheid door hem zichtbaar
geworden is, zal God hem ook in die grootheid laten delen, nu
onmiddellijk.
Cappella pro Cantibus zingt - Jesu Lamb of God
William Byrd
Lezing 2, Johannes 13,33-34
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33 Kinderen, ik blijf nog maar een korte tijd bij jullie. Jullie
zullen me zoeken, maar wat ik tegen de Joden gezegd heb,
zeg ik nu ook tegen jullie: “Waar ik heen ga, daar kunnen jullie
niet komen.” 34 Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar
lief.
Cappella pro Cantibus zingt - If ye love me
Philip Stopford
Lezing 3, Johannes 13,34-35
Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar
liefhebben. 35 Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien
dat jullie mijn leerlingen zijn.’
We zingen Lied 791:1,2,3 Liefde eenmaal uitgesproken
Verkondiging
We zingen Lied 754, Liefde Gods
John Wesley
Voorbeden en Stil Gebed en Gezamenlijk Onze Vader
Inzameling der gaven
Allen gaan -indien mogelijk- staan
We zingen Lied 103 C:1,2,5
Zegen
Allen zingen als antwoord:
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Orgelspel
Voorganger in deze dienst is ds. Pieter van Winden.
Organist is Rijk Jansen.
Met medewerking van het koor Cappella pro Cantibus onder
leiding van Rens Tienstra
Afbeelding voorzijde, aquarel collage van Marc Mulders
(2001)
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