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U heeft een Liedboek nodig bij deze viering.  

Een Bijbel voor de Schriftlezingen. 
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Stilte 
 
Orgel Fantasia in C-klein JS Bach BWV 562 
 
Welkom 
 
Introïtus O Christus die de zonne zijt Lied 239 
 Allen 1, 2, 4 en 5; de Cantorij zingt 3 en 6 SATB 
 
Preces      Lied 191 
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Psalmodie Psalm 90: 1, 2, 3 en 8 
de gemeente gaat zitten 

 
Schriftlezing 1 Korintiërs 10: 1 – 13  
 
Office hymn Het woord dat u ten leven riep         Lied 316 
 

Allen staan 
Magnificat Lofzang van Maria (Lucas 1: 46 – 55) 
  George Dyson (1883 – 1964), in c mineur 
 
My soul doth magnify the Lord, and my spirit hath rejoiced in God 
my Saviour. For he hath regarded the lowliness of His 
handmaiden. For behold, from henceforth: all 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, forever. 
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, world without end. Amen 
 
Schriftlezing Johannes 4: 1 – 26 
  ‘Dat ben ik, die met u spreekt.’ 
 
Meditatie 
 
Stilte 
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Allen staan 
Nunc Dimittis Lofzang van Simeon (Lucas 2: 29 – 32) 
  George Dyson (1883 – 1964), in c mineur 
 
Lord, now lettest Thou Thy servant depart, depart in peace: 
according to Thy word. For mine eyes have seen: have seen Thy 
salvation. Which Thou hast prepared before the face of all people; 
to be an light to lighten the Gentiles: and to be the glory of Thy 
people Israel. 
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, world without end. Amen 
 
Apostolische Geloofsbelijdenis 
 
 Ik geloof in God, 
 de almachtige Vader,  
 Schepper van hemel en aarde. 
  
 En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, 
 die ontvangen is van de heilige Geest, 
 geboren uit de maagd Maria; 
 die geleden heeft, onder Pontius Pilatus 
 is gekruisigd, gestorven en begraven; 
 die nedergedaald is ter helle, 
 de derde dag verrezen uit de doden; 
 die opgestegen is ten hemel, 
 zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; 
 vandaar zal Hij komen oordelen, levenden en doden. 
 
 Ik geloof in de heilige Geest; 
 de heilige katholieke kerk, 
 de gemeenschap van de heiligen, 
 de vergeving van de zonden, 
 de verrijzenis van het lichaam, 
 en het eeuwig leven. Amen 
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Lesser Litany – Responses   Lied 191 
We vervolgen bij ‘Gebeden’  
(blz. 501 onderaan): 
 
 De Heer met u allen! 
 
Onze Vader ~ gesproken 
 
 Onze Vader in de hemel, 
 Uw naam worde geheiligd, 
 Uw koninkrijk kome, 
 Uw wil geschiede zoals in de hemel ook op aarde. 
 Geef ons heden ons dagelijks brood 
 en vergeef ons onze schulden,  
 zoals wij ook onze schuldenaars vergeven. 
 En leid ons niet in verzoeking  
 maar verlos ons van het kwade. 
 
 Want van U is het koninkrijk, 

en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. 
Amen 

 
We vervolgen Lied 191 bij  
(blz. 502 onderaan): 
 
 Toon ons, God, uw erbarmen, 
 
Anthem Nolo mortem peccatoris  
 Thomas Morley (1557 – 1602) 
 
‘Ik wil niet dat een zondaar sterft.  
Dit zijn de woorden van de Verlosser.’ 
 
Nolo mortem peccatoris, nolo mortem peccatoris,  
haec sunt verba Salvatoris.  
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Father, I am your only Son, sent down from heav’n, mankind to 
save: Father, all things fulfilled and done according to thy will, thy 
will I have: Father, my will now all is this: nolo mortem peccatoris.  
 
Father, behold my painful smart, taken for man on ev’ry side:  
e’en from my birth to death most tart, no kind of pain I have 
denied, but suffered all, and all for this.  
Nolo mortem peccatoris, nolo mortem peccatoris,  
nolo mortem peccatoris.  
 
Voorbeden na iedere intentie: …... zo bidden wij (367k) 

 
 

de gemeente gaat staan 
Zegenbede met acclamatie 
 De Heer schenke ons zijn zegen   Lied 203 
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Slotlied Wees Gij mijn toevlucht     Lied 263 
 
Orgel Fuga in G-klein JS Bach BWV 578 
 
 
 
 
 
 
U bent vrij om naar het orgelspel te luisteren  
of om te gaan zonder degenen te storen die wensen te luisteren.  
 
Na de viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten. Welkom! 
 
Bij de uitgang wordt er gecollecteerd: 
  
 1. Diaconie   2. Kerk 
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