GROTE OF ST. BAVOKERK HAARLEM – Avondviering op zondag 18 juli 2021
Kaspar Kröner, alt; Quirine van Hoek, viool; Geerten van de Wetering, orgel
Voorganger: Ds. Willemijn van Dijk-Heij (Protestantse Gemeente Haarlem-Centrum)
_______________________________________________________________________________________________
PRELUDE

Orgelimprovisatie

Psalm
OPENING
Voorganger
Allen
Voorganger
Allen

Haast U, o Heer, tot mijn hulp
en wees tot mijn redding gereed.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.
Amen. Halleluja.

PSALM 40

‘Hier ben ik, God. Uw wil te doen is mijn vreugde’ (Liedboek 40a)

Solo

Hier ben ik, God. Uw wil te doen is mijn vreugde.
Refrein

Allen
Solo

.

Ik heb de Heer vurig verbeid: toen boog Hij zich over tot mij,
Hij verhoorde mijn roepen om hulp, trok mij uit de groeve des doods,
uit het slijk van dit zuigend moeras;
Hij gaf mij een nieuw lied in de mond: de lofzang voor wie onze God is.
O, mocht elk dit verstaan in ontzag, op de Heer zich leren verlaten:
Toen heb ik gesproken: 'hier ben ik, uw wil te doen is mijn vreugde,
uw wet is binnenin mij gegrift.'
ik verkondig uw trouw, uw verlossing,
zwijg niet van uw genade, uw waarheid.
Mogen uw genade, uw waarheid mij behoeden te allen tijde,
want rondom sluiten rampen mij in;
door mijn zonden word ik achtervolgd en mijn hart vertwijfelt in mij.
Heer, kom mij haastig te hulp. Ik ben zo ellendig,
zo arm - Heer, wil aan mij denken;
mijn hulp zijt Gij, mijn bevrijder: mijn God, laat U niet wachten.

Allen: refrein
Allen: refrein

Allen: refrein

Allen: refrein

Allen: refrein

Lezingen en Magnificat
LEZING

Galaten 5, 13-26

LEZING

Klaagliederen 5: 21,22; uit Vier alttestamentische Gebete für Orgel und Altstimme
Michael Radulescu, 1983

Solo

Kehre uns, Herr zu dir, dass wir umkehren können,
Erneuere unsere Tage, dass sie werden wie früher!
Oder hast du uns ganz verworfen, zürnst du uns unerbittlich?

LEZING

Johannes 8: 1-11

MAGNIFICAT

‘Meine Seele erhebt den Herren’ voor countertenor, viool en orgel
Geerten van de Wetering (2020)

Solo

Meine Seele erhebt den Herren,
und mein Geist freuet sich Gottes, meines Heilandes;
denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen.
Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskind;
denn er hat große Ding an mir getan,
der da mächtig ist und des Name heilig ist.
und seine Barmherzigkeit wahret immer führ und führ bei denen die ihn fürchten.
Er übet Gewalt mit seinem Arm
und zerstreuet, die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn.
Er stößet die Gewaltigen vom Stuhl
und erhöhet die Niedrigen.
Die Hungerigen füllet er mit Gütern
und lässet die Reichen leer.
Er denket der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf,
wie er geredt hat unsern Vätern,
Abraham und seinem Samen ewiglich.

Gebeden en afsluiting
VOORBEDES, STIL GEBED, ONZE VADER
Allen

Onze Vader die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd, / uw Koninkrijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, / zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking, / maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk / en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen.

AVONDMUZIEK Abendlied voor viool en orgel – Joseph Rheinberger, op. 150 nr. 2, 1887
ZEGENBEDE
Voorganger

Allen
Voorganger
Allen

De Heer schenke ons zijn zegen,
Hij beware ons voor onheil
en geleide ons tot eeuwig leven.
Amen.
Loven wij de Heer!
Wij danken God!

POSTLUDE

Ricercare (‘Hommage à Sweelinck) – Albert de Klerk, 1950
•
•

Wilt u blijven zitten tot aan het einde van de dienst? Onze medewerkers zullen u uitnodigen uw
plaats te verlaten en de uitgang wijzen.
Bij de uitgangen wordt er gecollecteerd. Uw gift komt de instandhouding van deze vieringen ten
goede. U kunt ook een gift storten op NL29 RABO 03737 11433 t.n.v. Protestantse Gemeente
Haarlem o.v.v. Zomeravondmuziek.

Komende zondagen
25 juli
Ensemble 4drivium o.l.v. Guido Groenland
19.00 u
Vocaal concert t.g.v. het feest van Jacobus de Meerdere): Dufay, Codex Calixtinus 12e eeuw
Reserveren via www.bavo.nl
Augustus
15.00 u

Elke zondagmiddag een concert op het koororgel/Müllerorgel/beiaard; reserveren niet verplicht; aanmelden op www.bavovrienden.nl

