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Orde van de cantatedienst 
op zondagavond 7 

november 2021 
 

in de Oude - of Martinikerk te 
Voorburg 

 
 

 
Eerste zondag van de voleinding 

 

‘Der Herr ist mit mir’ 
 
 
Voorganger:  Ds. Giel Schormans   
M.m.v.:  Barokconsort Musica Aeterna en 

Marianne vocaal ensemble o.l.v. 
Hans Houtman 

Organist:  Niels-Jan van der Hoek 
 
 

Welkom in de Oude Kerk! 

Vanavond klinkt o.a. de cantate Der Herr ist mit 

mir van Dietrich Buxtehude: een korte cantate 

voor koor en strijkorkest. De tekst is heel beperkt. 

Eerst wordt in een levendig tempo gezongen: Der 

Herr ist mit mir; darum fürchte ich mich nicht. In 

een langzamer tempo wordt dan gevraagd: Was 

können wir menschen tun? Opnieuw komt er een 

versnelling op de woorden Der Herr ist mit mir, 

mir zu helfen. Und ich will meine Lust sehen an 

meinen Feinden. Ten slotte is er een uitvoerig 

Alleluia,waarin koor en orkest feestelijk voor de 

dag komen. 

 
Orgelspel 
Stilte 
Openingsvers  
 

 
 
Lofprijzing: (staande) Lied 302 (God in den 
hoog’ alleen zij eer 1: koor, 2 allen, 3 koor, 4 
allen.) 
 

Gebed afgesloten met Psalm 62: 1 allen, 2,3 
koor, 4 allen 
 
Schriftlezing: Johannes 5:19-23 

 Jezus reageerde hierop met de volgende 

woorden: ‘Waarachtig, ik verzeker u: de Zoon 

kan niets uit zichzelf doen, hij kan alleen doen 

wat hij de Vader ziet doen; en wat de Vader 

doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier. De 

Vader heeft de Zoon immers lief en laat hem 

alles zien wat hij doet. Hij zal hem nog grotere 

dingen laten zien, u zult verbaasd staan! Want 

zoals de Vader doden opwekt en levend 

maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie hij 

wil. De Vader zelf velt over niemand een 

oordeel, maar hij heeft het oordeel geheel aan 

de Zoon toevertrouwd. Dan zal iedereen de 

Zoon eer betuigen zoals men de Vader eert. 

Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet 

die hem gezonden heeft… 

  
Warlich, warlich ich sage euch Johann 
Rosenmüller (1619-1684) RWV. E42 
 

Warlich, warlich ich sage euch: 
wer mein Wort höret und gläubet dem, der 
mich gesand hat,der hat das Ewige 
Leben, und kommt nicht in das Gerichte, 
sondern er ist vom Tode zum Leben 
hindurch gedrungen. 
 
Waarachtig, ik verzeker u: wie luistert naar 
wat ik zeg en hem gelooft die mij 
gezonden heeft, heeft eeuwig leven; over 
hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij 
is van de dood overgegaan naar het leven  
 
(Johannes 5:24) 

 
Meditatie 
 
Cantate: Der Herr ist mit mir. BuxWV 15, 
Dieterich Buxtehude (1637 - 1707) 
 

Der Herr ist mit mir, 
darum fürchte ich mich nicht, 
was können mir Menschen tun? 
Der Herr ist mit mir, 
mir zu helfen, 
und ich will meine Lust sehen an meinen 
Feinden. 
Alleluia 

 
De HEER is bij mij,  
ik ben niet bevreesd. 
Wat kan een mens mij doen? 
De HEER is bij mij, te midden van wie mij 
helpen, daarom zie ík neer op wie mij 
haten. 
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Gebeden 
Dankgebed en voorbeden – Stilte – 
Avondgebed  
 
Iedere voorbede wordt afgesloten met: 

 
 
Aankondiging Collecte 
 

Slotlied (staande): Lied 240: 1 k, 2,3 a, 4 k, 5,6 a 
(Blijf bij ons, Jezus onze Heer)  
 
1 Koor  
Blijf bij ons, Jezus, onze Heer; 
de avond daalt op aarde neer; 
het helder licht, uw godlijk woord, 
moog' bij ons schijnen ongestoord. 
 
2  Allen  
Geef ons in deze zware tijd 
volharding en standvastigheid, 
opdat wij woord en sacrament 
bewaren tot aan 's werelds end. 
 
3  Allen 
Bewaar uw kerk, zij is benard, 
want wij zijn boos en traag en hard; 
geef vrucht en zegen op uw woord, 
maak dat alom het wordt gehoord. 
 
4 Koor   
Blijf Heer ons met uw woord nabij 
en maak ons van de vijand vrij, 
deel aan uw kerk genade mee, 
geduld en eenheid, moed en vree. 
 
5 Allen   
Het is niet onze zaak, o Heer, 
't gaat om uw eeuwig rijk, uw eer. 
Wil allen trouw terzijde staan, 
die op uw wegen willen gaan. 
 
6  Allen  
Uw woord maakt onze harten sterk, 
het is de schutsmuur van uw kerk. 
Houd ons daarbij, opdat wij Heer, 
buiten uw woord niets zoeken meer 
 
Zegenbede: 
De vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, 
zal uw harten en gedachten behoeden 
in Christus Jezus 
 
(allen gezongen): Amen 
 
 

De Oude Kerk wil deze muzikale avonddiensten 

graag blijven organiseren. Daarvoor hebben wij uw 

ondersteuning nodig. Er is daarom een 

uitgangscollecte als een bijdrage aan de kosten van 

deze Cantatedienst.  

 

Denkt u aan een richtbedrag van 10 euro p.p.  

 

Maar ieder ander bedrag is ook welkom. Wilt u uw 

bijdrage liever overmaken als gift?  

 

Dat kan op NL 87 ABNA 0516 6115 85 t.n.v. 

Protestantse Gemeente Voorburg, onder 

vermelding van “Gift Cantatedienst”.  

 

Geven via de Martini kerk-app is ook mogelijk. Uw 

gift is fiscaal aftrekbaar. 

 
 

Meer informatie: 
www.oudekerkvoorburg.nl 
facebook.com/martinigemeentevoorburg 
www.protestantsegemeentevoorburg.nl 
Ds. H.M. Marchand 
hmmarchand@hotmail.com 
Ds. W.F. Schormans 
wfschormans@hotmail.com 

 
 


