LUTHERSE KERK APELDOORN
12 september 2021
Zondag XV na Trinitatis
Dertiende zondag van de zomer
muziekdienst 12.00 uur

Welkom en mededelingen
Consistoriegebed
Klokgelui, waarna
Musica pro Deo:
Wiegala (Wiegenlied) – Ilse Weber (1903-1944)
Wiegala, wiegala, weier,
der Wind spielt auf der Leier.
Er spielt so süß im grünen Ried,
die Nachtigall, die singt ihr Lied.
Wiegala, wiegala, weier,
der Wind spielt auf der Leier.
Wiegala, wiegala, werne,
der Mond ist die Lanterne,
er steht am dunklen Himmelszelt
und schaut hernieder auf die Welt.
Wiegala, wiegala, werne,
der Mond ist die Lanterne.
Wiegala, wiegala, wille,
wie ist die Welt so stille!
Es stört kein Laut die süße Ruh,
schlaf, mein Kindchen, schlaf auch du.
Wiegala, wiegala, wille,
wie ist die Welt so stille!

Ilse Weber was een Tsjechische schrijfster die al op jonge
leeftijd Joodse kindersprookjes en kleine toneelstukken
schreef. In februari 1942 werd zij gedeporteerd naar het
Concentratiekamp Theresienstadt, waar ze werkte als
nachtzuster op de kinderafdeling. Daar schreef ze verschillende
wiegenliedjes, ballades en gedichten. Meest bekend is haar
weemoedige lied Ich wandre durch Theresienstadt.
In oktober 1944 werd Ilse Weber met haar zoontje Tommy
naar Auschwitz gedeporteerd waar ze onmiddellijk door de
nazi’s werden vermoord.

Voorbereiding:
lector: In de naam van de Vader en de Zoon
en de heilige Geest!
gem.: Amen!
l: Onze hulp is in de naam van de Heer,
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
l: bidt een voorbereidingsgebed
g: MACHTIGE GOD, SCHENK ONS UW GENADE!
l: Amen
l: leest de intochtsantifoon:
De ENE liet Zijn gemeente opbreken als het wolvee,
dreef hen voort als een kudde
in de woestijn;
Hij leidde hen voort met de Wolk overdag,
en heel de nacht bij het licht van een Vuur!

(Psalm 78,52 en 14)

3-9-2021
g:
zingt het introïtuslied:
♪ E32 - Door
wereld
gaat een woord
Gezang
802deop
de melodie
van [m2](EL-263)
Hatikvah (2)

Tekst

Kyrie
v: roept op tot lofprijzing en gebed
(staande zingen we:)

(Gezang 302:1)

Door de wereld gaat een stoet
die de ban brak van het bloed.
Die bij wat op aarde leeft
nu geen burgerrecht meer heeft.
Here God, wij zijn vervreemden
door te luisteren naar uw stem.
Breng ons saam met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.
Door de wereld klinkt een lied
tegen angsten en verdriet,
tegen onrecht, tegen dwang
richten pelgrims hun gezang.
Here God, wij zijn vervreemden
door te luisteren naar uw stem.
Breng ons saam met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.
https://emmauskerk.ngk.nl/lyrics.php?datum=2015-10-25&dagdeel=a&lititemid=5

v: herhaalt de intochtsantifoon
https://emmauskerk.ngk.nl/lyrics.php?datum=2015-10-25&dagdeel=a&lititemid=5

God in den hoog' alleen zij eer
en dank voor zijn genade,
daarom, dat nu en nimmermeer
ons deren nood en schade.
God toont zijn gunst aan ons geslacht.
Hij heeft de vrede weergebracht;
de strijd heeft thans een einde.
Groet en gebed

De Heer met u

(we blijven staan)

al-len!

Zijn Geest met uw geest

v: bidt het zondagsgebed (staande)

Getrouwe God,
Gij die uw volk Israël
hebt geleid door woestijnen1/5
van verdrukking en verachting, uw geliefde volk dat ons de Messias bracht:
Jezus, uw eniggeboren Zoon,
1/5

Herder van Israël, U bidden wij:
wil ons verzamelen
samen met uw uitverkoren volk
tot één gemeente
door uw beloftevolle Woord.
Wijs ons de weg in Jezus Messias,
toon ons uw weg van heil
voor alle mensen op aarde.
Zo bidden wij in Jezus naam.
AMEN

Inleiding op de lezingen en de muziek
Musica pro Deo:
Ich wander durch Theresienstadt – Ilse Weber
en drie door Euwe de Jong gecomponeerde
variaties op dit lied voor viool en orgel verpakt in de stijl
van drie componisten die hebben geleden
onder het naziregime.
(mezzo-sopraan Lisa Bunt en Euwe de Jong harmonium:)
Ich wandre durch Theresienstadt,
das Herz so schwer wie Blei.
Bis jäh meine Weg ein Ende hat,
dort knapp an der Bastei.
Dort bleib ich auf der Brücke stehn
und schau ins Tal hinaus:
ich möcht so gerne weiter gehn,
ich möcht so gern nach Haus!
(Thirza van Driel viool en Maurits Bunt orgel:)
Variatie 1
in de stijl van Erich Wolfgang Korngold (1897- 957)
Korngold vertrok in de jaren 30 vanuit Wenen naar
Hollywood, waar hij furore maakte als
filmcomponist. Hij componeert voornamelijk in een
laat-romantische stijl. Na het uitbreken van WOII
was Korngold - als jood - niet meer welkom in
Oostenrijk. Zijn muziek werd door de nazi's
verboden.
Variatie 2
in de stijl van Olivier Messiaen (1908 - 1992)
Messiaen werd in 1940 bij Verdun krijgsgevangen
gemaakt door de Duitsers. In het gevangenenkamp
Stalag VIII-A te te Görlitz componeerde hij in 1941
het ontroerende Quator pour la fin du temps
(Kwartet voor het einde der tijden). Zijn grootste
inspiratiebron was de zang van de vogels: 'Vogels
symboliseren ons verlangen naar vrijheid, licht,
regenbogen en sterren.' In deze variatie klinken
fragmenten van de melodie van Ilse Weber tegen een
achtergrond van tonaal 'onthechte' akkoorden en
vogelgekwetter.
Variatie 3
in de stijl van Hugo Distler (1908 - 1942)
Distler was in de jaren 30 een van de belangrijkste
vernieuwers van de Duitse kerkmuziek.
Hij componeerde in een heldere neo-barokke stijl.
Distler leed zeer onder de druk en repressie van het
nationaalsocialistische regime. Zijn muziek werd als
'ontaard' beschouwd. Deze vijandigheid sloopte zijn
geestelijke weerbaarheid. In 1942 pleegde hij

zelfmoord, nog maar 34 jaar oud. In deze variatie
wordt levenslust door het tussenvoegen van een
mineurversie van de ‘Theresienstadt’-melodie keer
op keer gebroken, om uiteindelijk abrupt tot
stilstand te komen.
Nach Haus! -- du wunderbares Wort,
du machst das Herz mir schwer.
Man nahm mir mein Zuhause fort,
nun hab ich keines mehr.
Ich wende mich betrübt und matt,
so schwer wird mir dabei:
Theresienstadt, Theresienstadt,
wann wohl das Leid ein Ende hat,
wann sind wir wieder frei?
Eerste lezing: Micha 5, 1-3
‘Maar jij,
Betlehem Efrata,
te gering om te zijn
bij de duizenden van Juda,
uit jou zal er een voor míj uittijgen
om heerser te zijn in Israël;
zijn uittochten is uit de voortijd,
uit de dagen van eeuwig!’
2 Daarom geeft hij hen slechts prijs
tot de tijd dat zij die baren zal
gebaard heeft;
dan zal het overblijfsel van zijn broeders
terugkeren tot de zonen Israëls.
3 Hij zal daar staan
en hun herder zijn
in de kracht van de ENE,
in de hoogverheven
naam van de ENE, zijn God;
dan kunnen zij neerzitten,
want nu zal hij groot zijn
tot aan de einden der aarde,
4 en hij zal vrede zijn.

Musica pro Deo:
Und der Regen rinnt – Ilse Weber
Und der Regen rinnt, und der Regen rinnt...

Ich denk im Dunklen an dich, mein Kind.
Hoch sind die Berge und tief ist das Meer,
mein Herz ist müd und sehnsuchtsschwer.
Und der Regen rinnt, und der Regen rinnt...
Warum bist du so fern, mein Kind?
Und der Regen rinnt, und der Regen rinnt...
Gott selbst hat uns getrennt, mein Kind.
Du sollst nicht Leid und Elend sehn,
sollst nicht auf steinigen Gassen gehn.
Und der Regen rinnt, und den Regen rinnt...
Hast du mich nicht vergessen, Kind?

Epistellezing: 1 Johannes 4, 7-10
7 Geliefden, laten wij elkaar liefhebben,
omdat de liefde uit God is,
en ieder die liefheeft is uit God geboren
en kent God;
8 wie niet liefheeft,
heeft God niet leren kennen,omdat Gód liefde is.
9 Hierin is de liefde Gods
onder ons verschenen,
dat God zijn Zoon, de eniggeborene,
tot de wereld-op-orde heeft gezonden
opdat wij door hem zullen leven.
10 Hierin bestaat de liefde:
niet dat wíj God hebben liefgehad,
nee, dat híj óns heeft liefgehad
en zijn Zoon gezonden heeft
als zoenoffer voor onze zonden.

Vers voor het evangelie
V: Maar dit ís het eeuwige leven:

dat zij ú kennen,
de enige, de waarachtige God,
én hem die gij gezonden hebt,Jezus, (de) Gezalfde. (Joh. 17,3)

g:

Halleluja!

Hal - le - lu - ja

Hal - le - lu - ja

Evangelielezing: Johannes 7, 2-4; 10-17 en 25-28
2 Maar nabij geweest is
het feesttij der Judeeërs
dat de Loofhuttenbouw is,
3 en zijn broers dan zeggen tot hem:
vertrek van hier en
ga heen naar Judea,
zodat ook je leerlingen (daar)
de werken die je doet aanschouwen.
10 Maar met dat zijn broers opklimmen
naar het feest,
dán
klimt ook híj op,
niet openlijk,
nee, zo’n beetje in het verborgene.
11 Dus zijn de Judeeërs
naar hem gaan zoeken op het feest;
ze hebben gezegd: waar is híj?
12 En in de scharen is er
veel gemonkel over hem geweest;
sommigen hebben gezegd:
hij is een goed iemand!,

maar anderen hebben gezegd:
echt niet, hij brengt de schare in dwaling!
13 Niemand echter heeft
in de openbaarheid over hem gesproken
uit vrees voor de Judeeërs.
14 Maar als het feest al op de helft is
klimt Jezus op naar het heiligdom
en is daar gaan onderrichten,15 tot verwondering dan van de Judeeërs,
die hebben gezegd:
hoe heeft hij weet van de Schriften
zonder te hebben geleerd?
16 Jezus dan antwoordt hun en zegt:
mijn onderricht is niet van mijzelf
nee, van hem die mij gestuurd heeft;
17 als iemand de wil heeft om
zijn wil te doen,
zal hij van dit onderricht wel onderkennen
of het uit God is
of dat ík van mijzelf uit spreek.
25 Gezegd hebben dan sommigen
van de Jeruzalemmers:
is deze het niet
die ze zoeken om te brengen?26 en zie eens:
hij spreekt in het openbaar
en ze zeggen niets tegen hem in!het zal toch niet wáár zijn,
dat onze oversten erkennen
dat híj de Gezalfde is?27 nee, van hém weten we
waarvandaan hij is;
maar de Gezalfde: wanneer die komt
is niemand ermee bekend
vanwaar hij is!
28 Jezus dan schreeuwt het uit
in het heiligdom, bij zijn onderricht,
en zegt: ja, u weet wíe ik ben
en u weet van wáár ik ben,
en ik ben niet vanuit mijzelf gekomen
nee, het is de Waarachtige
die mij heeft gestuurd,
en van hem hebt ú geen weet!40 Uit de schare dan hebben er
op het horen van deze woorden gezegd:
deze is waarlijk de profeet!
41 Anderen hebben gezegd:
deze is de Gezalfde!
Maar, hebben er gezegd: de Gezalfde
komt toch niet uit Galilea?42 zegt de Schrift niet
dat uit het zaad van David
en uit Betlehem,
het dorp waar David (eerst) was,
de Gezalfde komt? tot zover ......

g:

v: Onze Vader
g: DIE IN DE HEMELEN ZIJT,
Lof zij de Heer

UW NAAM WORDE GEHEILIGD,
UW RIJK KOME,
UW WIL GESCHIEDE,
GELIJK IN DE HEMEL ALZO OOK OP AARDE;
GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS BROOD;
EN VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN,
GELIJK OOK WIJ VERGEVEN ONZE SCHULDENAREN;
EN LAAT ONS NIET IN VERZOEKING KOMEN,
MAAR VERLOS ONS VAN HET KWADE.

Lof zij de Heer

Minipreek
Musica pro Deo
Theme from Schindler’s List – John Williams
Schindler’s List is een film van Steven Spielberg uit
1993 over de rol die de Duitse zakenman Oskar
Schindler speelde in de Tweede Wereldoorlog. Deze
industrieel redde het leven van 1100 Joden uit Polen
en Tsjechoslowakije van de Holocaust, door ze op
een lijst te zetten van werknemers in zijn
emailfabriek die om die reden beschermd moesten
worden.
De filmmuziek werd gecomponeerd door John
Williams, die allerlei stilistische kenmerken uit de
Jiddische muziek verwerkte, zoals te horen in het
hoofdthema van de film. Violist Itzhak Perlman was
de solist die het grootste gedeelte van de muziek
voor zijn rekening nam.

Opwekking tot geven
Uw bijdrage is broodnodig!
U kunt uw bijdrage overmaken op
rekening nummer NL93ABNA0531127818
t.n.v. Kerkrentmeesters Evang. Lutherse Kerk
Apeldoorn

Gebeden
gebed over de gaven
voorbeden (telkens met gezongen responsie)

And did those feet in ancient time

Slotlied:
JERUSALEM
. Waar
voert vandaag het oude spoor
Muziek: C. Hubert Marry (18148-1918)
Tekst:
Blake
(1757-1827)
Sytze de William
Vries (
)
C.Hubert H. Parry (
naar William Sytze
Blake ( de -Vries
) (1945)
Hertaling:
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. Dewapenrusting
wapenrusting voor
strijd
De
voordiedie
strijd
is hetgeloof,
geloof, dat
is het
datmij
mijbewaart,
bewaart,
pantserder
der gerechtigheid,
hethetpantser
gerechtigheid,
de
G
eest
van
God als
zwaard.
de Geest van God
alsvurig
vurig
zwaard.
Met vrede is mijn voet geschoeid.
Met vrede is mijn voet geschoeid.
zoek, ook door het donker dal,
Ik Ikzoek,
ook door het donker dal,
naar groene weiden onvermoeid,
naar groene weiden onvermoeid,
waar God zelf bij ons wonen zal.
waar God zelf bij ons wonen zal.

)

Heenzending en zegen
beantwoord met:

Sortie: improvisatie
In deze dienst:
Viool: Thirza van Driel
Sopraan: Lisa Bunt
Orgel: Maurits Bunt
Harmonium en piano: Euwe de Jong
Voorganger: dr. Theo van Willigenburg
Ouderling: Paul Roomer
Diaken: Lisette Roomer
Koster: Huib van Iwaarden

Colofon
De Schriftlezingen zijn genomen uit de
Naardense Bijbel, 12de druk (Skandalon 2017).
De Naardense Bijbel is ook (kosteloos) via internet te
raadplegen en te downloaden:
www.naardensebijbel.nl.

Muziekdienst 9 oktober 2021 12.00 uur
Solocantate Buxtehude 'Jubilate Domino'

Countertenor Gerben
van der Werf begon zijn loopbaan als zanger in het
Kampen Boys Choir o.l.v. Bouwer Dijkstra en
studeerde daarna aan het Utrechts Conservatorium
en het Royal College of Music in Londen. In 2019
studeerde hij cum laude af en vervolgde hij zijn
studie met Selma Harkink aan de Dutch National
Opera Academy. Inmiddels is hij een veelgevraagd
zanger zowel bij Opera Zuid, bij de Nationale
Opera en in producties van de Dutch National
Opera Academy. Afgelopen seizoen schitterde hij
in de nieuwe opera Ritratto van Willem Jeths, waar
hij op het laatste moment een zieke countertenor
verving (en hij dus in krap veertien dagen een
compleet nieuwe rol moest instuderen). Hij zong
daar de rol van ballet impresario Serge Diaghilev
(zie hiernaast).

We zijn erg gelukkig dat we Gerben hebben kunnen
vastleggen om in deze Muziekdienst samen met
Harald Bunt (gamba) en Maurits Bunt (kistorgel) de
solocantate Jubilate Domino van Dietrich
Buxtehude (1637-1707) uit te voeren. In deze
cantate schreef Buxtehude zowel een solopartij voor
de countertenor als voor de gambist. Deze
solocantate vormde een voorbeeld voor de
solocantates die Johann Sebastian Bach later
schreef. Bach ondernam toen hij 20 jaar oud was
een voettocht vanuit Arnstadt naar het 400
kilometer noordelijk gelegen Lübeck om zijn
allergrootste idool, de componist en organist
Dietricht Buxtehude, live te horen spelen en nieuwe
muziek te leren kennen.
Bach had van zijn werkgever, de Neue Kirche in
Arnstadt, vier weken vrij gevraagd, maar hij bleef
uiteindelijk vier maanden weg, zo belangrijk was de
ontmoeting met de inmiddels 70-jarige Buxtehude.

