
LUTHERSE KERK  APELDOORN 
             
      zondag 14 februari 2021 
      Esto mihi 
        'wees voor mij een rots' 
                
        muziekdienst 12.00 uur 

                
 
Welkom en mededelingen 
 
Consistoriegebed 
 
Klokgelui, waarna  
Musica pro Deo:  
Koraalvoorspel 'Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ'  
(BWV 639)  - Johann Sebastian Bach 
 

Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ, 
Ich bitt, erhör mein Klagen, 
Verleih mir Gnad zu dieser Frist, 
Laß mich doch nicht verzagen; 
Den rechten Glauben, Herr, ich mein, 
Den wollest du mir geben, 
Dir zu leben, 
Meinm Nächsten nütz zu sein, 
Dein Wort zu halten eben. 

	     

Ik roep tot u, Heer Jezus Christus, 
ik bid u: hoor mijn klagen, 
geef mij genade in deze tijd, 
laat mij toch niet versagen; 
het ware geloof, Heer, denk ik, 
dat wilde u mij geven, 
om voor u te leven, 
mijn naaste dienstbaar te zijn, 
uw woord trouw te bewaren. 
 
 
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:  
 
Wees voor mij een rots, 
een toevlucht, vesting die mij redding biedt 
U zult mijn, mij leiden   
tot eer van uw naam	  (Ps. 31, 3b,4b)  

g:  zingt het introïtuslied Psalm 31, 1 en 6	  
 

 
 
Ik wil mij, Heer, in U verblijden, 
die hulp bood in de dag 
dat ik geen uitkomst zag, 
die steeds mij uit de engte leidde; 
dan mocht met lichte schreden 
ik in de ruimte treden. 
 
 
 
v: herhaalt de intochtsantifoon 
 

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

 
 



  
(Gezang 302:1) 
 
      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  (we blijven staan) 

 
         De    Heer    met    u     al-len!            Zijn  Geest met  uw  geest 
 
v:  bidt het zondagsgebed (staande) 
 
O Heer, die ons hebt onderwezen,  
dat al ons doen en laten los van de liefde  
nul en van gener waarde is,  
zend ons uw Heilige Geest en vervul onze harten  
met die alleruitnemendste gave: de liefde,  
die de band zelve is van de vrede  
en van alle goed werk en zonder welke  
geen levende ziel anders dan leeg  
voor uw aangezicht kan verschijnen. 
Hoor ons gebed  
omwille van uw Zoon, Jezus Christus. 
 
AMEN 
 
 
 
Voorstellen musici en inleiding op de lezingen 
en de muziek 
 
 
Musica pro Deo:  
Uit cantate 177 Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ 
Johann Sebastian Bach 
 
De hymne 'Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ' stamt uit 
1530, dus uit de beginjaren van de Reformatie, en is 
gecomponeerd door de theoloog Johann Agricola 
(1494-1566), een leerling en vriend van (maar later 
gebrouilleerd met) Luther.  
Bach bouwde een Cantate om deze hymne heen 
(BWV 177). Uit deze cantate horen we de aria 'Ich 
bitt noch mehr, o Herre Gott' (voor solo altus, solo 
gamba en continuo) en ook het slotkoraal. 
 

 
Aria 'Ich bitt noch mehr, o Herre Gott'   
BWV 177/2     
 
Ich bitt noch mehr, o Herre Gott, 
Du kannst es mir wohl geben: 
Dass ich werd nimmermehr zu Spott, 
Die Hoffnung gib darneben, 
Voraus, wenn ich muss hier davon, 
Dass ich dir mög vertrauen 
Und nicht bauen 
Auf alles mein Tun, 
Sonst wird mich's ewig reuen. 
 
Ik vraag daarnaast nog, Here God, 
– gij kunt het mij zéker geven – 
dat ik nooit meer tot spot word, 
en verder: geef mij alvast hoop, 
dat ik, wanneer ik vanhier moet gaan, 
mijn vertrouwen op u mag stellen 
en niet zal bouwen 
op al mijn eigen werken, 
anders zal mij dat eeuwig berouwen. 
 
 
Choral 'Ich lieg im Streit und widerstreb' 
BWV 177/5 - 
 
Ich lieg im Streit und widerstreb, 
hilf, o Herr Christ, dem Schwachen! 
An deiner Gnad allein ich kleb, 
du kannst mich stärker machen. 
Kömmt nun Anfechtung, Herr, so wehr, 
daß sie mich nicht umstoße. 
Du kannst maßen, 
daß mir’s nicht bring Gefahr; 
ich weiß, du wirst’s nicht lassen. 
 
 
Ik lever strijd en bied verzet, 
help mij, Heer Christus, ik ben zwak! 
Alleen aan uw genade houd ik vast, 
gij kunt mij sterker maken. 
Als er nu verzoekingen komen, Heer, 
maak dan dat die mij niet omverduwen. 
Gij kunt ervoor zorgen 
dat het niet gevaarlijk voor me wordt; 
ik weet, gij zult dat niet toelaten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Eerste lezing: 1 Samuël 7, 3-13 
 
3	   Samuël	  zegt,-‐	  	  
	   tot	  heel	  het	  huis	  van	  Israël	  zegt	  hij:	  	  
	   als	  ge	  met	  heel	  uw	  hart,	  	  
	   gij	  allen,	  terugkeert	  tot	  de	  ENE,	  	  
	   verwijdert	  dan	  	  
	   	   de	  vreemde	  goden	  uit	  uw	  midden	  	  
	   	   en	  de	  asjtartes;	  	  
	   vestigt	  uw	  hart	  op	  de	  ENE	  	  
	   	   en	  dient	  hem	  alleen,	  	  
	   en	  hij	  zal	  u	  redden	  	  
	   	   uit	  de	  hand	  van	  de	  Filistijnen!	  	  
4	   Dan	  verwijderen	  de	  zonen	  Israël	  	  
	   de	  baäls	  en	  de	  asjtartes,-‐	  	  
	   en	  dienen	  alleen	  de	  ENE.	  	  
•	  	  
5	   Samuël	  zegt:	  	  
	   verzamelt	  heel	  Israël	  in	  Mitspa,-‐	  	  
	   en	  ik	  zal	  voor	  u	  bidden	  tot	  de	  ENE!	  	  
6	   Ze	  verzamelen	  zich	  te	  Mitspa,	  	  
	   	   scheppen	  water	  	  
	   	   en	  vergieten	  dat	  	  
	   	   voor	  het	  aanschijn	  van	  de	  ENE;	  	  
	   ze	  vasten	  op	  die	  dag	  	  
	   en	  zeggen	  daar:	  	  
	   	   gezondigd	  hebben	  wij	  tegen	  de	  ENE!	  	  
	   Zo	  houdt	  Samuël	  gericht	  	  
	   	   over	  de	  zonen	  Israël	  	  
	   	   in	  Mitspa.	  	  
7	   Als	  de	  Filistijnen	  horen	  	  
	   dat	  de	  zonen	  Israël	  	  
	   	   zich	  verzameld	  hebben	  in	  Mitspa,	  	  
	   klimmen	  de	  tirannen	  der	  Filistijnen	  op	  	  
	   	   naar	  Israël;	  	  
	   de	  zonen	  Israël	  horen	  dat	  	  
	   en	  worden	  bevreesd	  	  
	   	   voor	  het	  aanschijn	  van	  de	  Filistijnen.	  	  
8	   De	  zonen	  Israël	  zeggen	  tot	  Samuël:	  	  
	   zwijg	  niet	  als	  je	  voor	  ons	  schreeuwt	  	  
	   	   tot	  de	  ENE,	  onze	  God,	  	  
	   dat	  hij	  ons	  zal	  redden	  	  
	   	   uit	  de	  hand	  van	  de	  Filistijnen!	  	  
9	   Dan	  neemt	  Samuël	  	  
	   één	  melklam	  	  
	   en	  laat	  dat	  in	  rook	  opgaan	  	  
	   	   als	  een	  algehele	  opgangsgave	  aan	  de	  ENE;	  	  
	   Samuël	  schreeuwt	  tot	  de	  ENE	  voor	  Israël	  	  
	   en	  de	  ENE	  geeft	  hem	  antwoord.	  	  
10	   Het	  geschiedt	  	  
	   	   terwijl	  Samuël	  de	  opgangsgave	  	  
	   	   doet	  opgaan	  	  
	   dat	  de	  Filistijnen	  nadergetreden	  zijn	  	  
	   voor	  het	  gevecht	  met	  Israël;	  	  
	   maar	  de	  ENE	  laat	  het	  op	  die	  dag	  	  
	   	   met	  groot	  geluid	  	  
	   boven	  de	  Filistijnen	  donderen	  	  
	   	   en	  brengt	  ze	  in	  verwarring;	  	  
	   ze	  worden	  voor	  Israëls	  aanschijn	  	  
	   	   neergestoten.	  	  

11	   Dan	  trekken	  de	  mannen	  van	  Israël	  uit	  Mitspa	  	  
	   	   naar	  buiten	  	  
	   en	  achtervolgen	  de	  Filistijnen;	  	  
	   ze	  slaan	  op	  hen	  in	  	  
	   tot	  onder	  Bet	  Kar.	  	  
12	   Samuël	  neemt	  een	  steen	  uit	  één	  stuk,	  	  
	   zet	  die	  neer	  tussen	  Mitspa	  en	  Hasjeen,	  	  
	   en	  roept	  als	  naam	  voor	  haar	  uit	  	  
	   	   Even	  Haëzer,-‐	  Steen	  der	  Hulpe;	  	  
	   hij	  zegt:	  	  
	   tot	  hiertoe	  heeft	  de	  ENE	  ons	  geholpen!	  	  
13	   Zo	  worden	  de	  Filistijnen	  vernederd	  	  
	   en	  zijn	  ze	  niet	  meer	  doorgegaan	  om	  	  
	   in	  het	  gebied	  van	  Israël	  te	  komen;	  	  
	   de	  hand	  van	  de	  ENE	  drukt	  op	  de	  Filistijnen	  	  
	   al	  Samuëls	  dagen.	  	  
	  
 
 
Psalmgezang: Psalm 91: 2 en 3 
 

 
 
Wees niet bevreesd, al wil de nacht 
zich tegen u verheffen; 
al stelt de dag zijn overmacht, 
zijn pijl zal u niet treffen. 
’t Verderf dat in de duisternis 
zoekt naar uw legerstede, 
de vloek die van de middag is, – 
God bant ze van uw leden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Epistellezing:1 Korintiërs 9:24-27 
 
24	   Ge	  wéét	  het:	  	  
	   wie	  in	  het	  stadion	  hardlopen	  	  
	   lopen	  állen	  hard	  	  
	   maar	  slechts	  één	  behaalt	  de	  prijs;	  	  
	   loopt	  dan	  zó	  dat	  ge	  die	  haalt!	  	  
25	   Ieder	  die	  traint	  voor	  een	  wedstrijd	  	  
	   beheerst	  zich	  in	  alles,	  	  
	   zij	  om	  een	  vergankelijke	  krans	  te	  ontvangen,	  	  
	   wij	  voor	  een	  onvergankelijke.	  	  
26	   Daarom	  loop	  ik	  niet	  hard	  zonder	  doel	  	  
	   en	  ben	  ik	  geen	  bokser	  die	  in	  de	  lucht	  slaat;	  	  
27	   nee,	  ik	  gesel	  mijn	  lichaam	  	  
	   en	  dwing	  het	  tot	  dienstbaarheid,	  	  
	   om	  niet,	  hoe	  dan	  ook,	  	  
	   na	  aan	  anderen	  gepredikt	  te	  hebben	  	  
	   zelf	  afgewezen	  te	  worden.	  	  
 
 
 
Vers voor het evangelie 
V:	  	  	    Hij ging van stad tot stad, Hij sprak: 
 ‘Tot u ben ik gezonden’. 
 Voor zieken en gewonden 
 had Hij een woord, een onderdak. 
 Alles heeft Hij welgedaan. 
 Tot wie zou ik anders gaan? (Lb 391:1) 
   
     Halleluja! 
g: 

 

       Hal - le - lu -   ja       Hal - le - lu -   ja 
 
(allen staan op) 
 
 
Evangelielezing: Marcus 1, 40-45 
 
40	   Er	  komt	  tot	  hem	  een	  huidvraatlijder,	  	  
	   die	  hem	  te	  hulp	  roept	  	  
	   en	  terwijl	  hij	  een	  knieval	  maakt	  	  
	   tot	  hem	  zegt:	  	  
	   als	  u	  het	  wílt	  bent	  u	  bij	  machte	  	  
	   mij	  rein	  te	  maken!	  	  
41	   Diep	  geroerd	  strekt	  hij	  zijn	  hand	  uit,	  	  
	   grijpt	  hem	  vast	  en	  zegt	  tot	  hem:	  	  
	   ik	  wíl	  dat,	  wórd	  gereinigd!	  	  
42	   Meteen	  gaat	  de	  huidvraat	  van	  hem	  weg	  	  
	   en	  wordt	  hij	  gereinigd.	  	  
43	   Hij	  snauwt	  hem	  af,	  	  
	   werpt	  hem	  meteen	  naar	  buiten	  	  
44	   en	  zegt	  tot	  hem:	  	  
	   zie	  toe	  dat	  je	  aan	  niemand	  iets	  zegt,	  	  
	   nee:	  scheer	  je	  weg,	  	  
	   ‘toon	  je	  aan	  de	  heiligdomsdienaar’	  (Lev.	  13,49)	  	  
	   en	  offer	  voor	  je	  reiniging	  	  

	   wat	  Mozes	  heeft	  opgedragen,	  	  
	   hun	  tot	  getuigenis!	  	  
45	   Maar	  buitengekomen	  	  
	   begint	  hij	  het	  meeste	  uit	  te	  bazuinen	  	  
	   en	  aan	  het	  gesprokene	  	  
	   ruchtbaarheid	  te	  geven,	  	  
	   zodat	  hij	  niet	  meer	  bij	  machte	  is	  	  
	   in	  het	  openbaar	  een	  stad	  binnen	  te	  komen,	  	  
	   maar	  daarbuiten	  heeft	  moeten	  zijn	  	  
	   op	  plekken	  in	  de	  woestijn;	  	  
	   toch	  zijn	  zij	  naar	  hem	  toe	  blijven	  komen,	  	  
	   van	  overal.	  	  
tot	  zover	  ......	  
 
g: 

 

       Lof   zij    de  Heer       Lof   zij    de  Heer  
 
 
 
 
Minipreek 
 
 
 
Lied: Gezang 834 
(tekst: Johann Freidrich Ruopp 'Erneure mich, o ewigs 
Licht'; vertaling: Ad den Besten; melodie: 1676/1854 'O 
Jesu Christe, wahres Licht') 
 
 

 
 
 
Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 
 
Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 
 
 
 
 
 
 

	  



Opwekking tot geven 
 
COLLECTES in deze dienst 
Wat voor elke kerkdienst geldt, geldt ook in onze 
muziekdiensten: iedereen is welkom en wie niets heeft 
mag zonder een cent uit te geven genieten van alles wat 
aangeboden wordt. 
Maar als u iets te besteden hebt, dan willen wij u vragen 
om na een 'gewone' gift in de eerste collecteschaal (die 
voor 'kerk en diakonie') in de tweede schaal ons 
Muziekfonds te bedenken met een gemiddelde gift van 10 
euro: wie het kan doen € 10, wie het beter kan doen € 15 
of € 20. Veel dank voor uw bijdrage!  Pieter Oussoren 
 
 
 
 
Musica pro Deo voorafgaande aan de gebeden   
Uit Cantate BWV 25  
Es ist nichts Gesundes in meinem Leibe 
 
Aria  'Ach, who hol ich Armer Rat'  (BWV 25/3) 
 
Ach, wo hol ich Armer Rat? 
Meinen Aussatz, meine Beulen 
kann kein Kraut noch Pflaster heilen 
als die Salb aus Gilead. 
Du, mein Arzt, Herr Jesu, nur 
weißt die beste Seelenkur. 
 
Ach, waar krijg ik, stakker, goede raad? 
Geen kruiden of pleisters 
kunnen mijn melaatsheid, mijn builen genezen, 
alleen de balsem van Gilead. 
Alleen u, mijn dokter, Heer Jezus, 
kent de beste kuur voor mijn ziel 
 
 
Gebeden 
 
gebed over de gaven 
 
voorbeden (telkens met gezongen responsie) 

 
 
stil gebed   
 
v: Onze Vader  
g: DIE IN DE HEMELEN ZIJT, 
 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. 
 

 
 
 
 
Slotlied (staande te zingen): Gezang 796: 1 en 3  
 
(tekst: Johann Agricola 'Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ'; 
vertaling: Jan Willem Schulte Nordholt; melodie: 
Wittenberg 1533) 
 

 
 
Laat Heer van U geen lust, geen pijn 
mij in de wereld scheiden 
dat ik in ’t einde sterk mag zijn, 
mij door uw hand laat leiden 
en gaan met U het leven in, 
dat ik door U zal erven 
en verwerven. 
Het einde is begin. 
Gij redt ons van het sterven. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Heenzending en zegen  
beantwoord met (allen): 

 
 
 
Sortie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In deze dienst: 
 
Lisa Bunt, sopraan 
Tim Btaithwaite, countertenor 
Theo van Willigenburg, tenor 
Alexander Bunt, bariton 
 
Leeflangorgel en kistorgel: Maurits Bunt 
Gamba: Harald Bunt 
 
Voorganger: ds Jos de Heer (Nijbroek) 
	  
 
 
Colofon 
 
Alle Schriftlezingen zijn genomen uit de  
Naardense Bijbel, 12de druk (Skandalon 2017).  
 
De Naardense Bijbel is ook (kostenloos) via internet te 
raadplegen en te downloaden: www.naardensebijbel.nl. 
 
 
 
Komende diensten in de Lutherse Kerk van 
Apeldoorn: 
 
Begin van de Veertigdagentijd 
21 februari 10.00 Invocabit 
ds H. Boter 
28 februari 10.00 Reminiscere 
ds C.L. Kraan (Avondmaal) 
7 maart 10.00  Oculi 
ds. J. Eldering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 14 maart 2021 12.00 uur Muziekdienst 
 
Lautare (Verheug u)   
derde zondag van de 40-dagentijd 
 
Aria's en koralen uit de Matthäus Passion 
 
De muziek van Bach is al op allerlei instrumenten en 
in velerlei varianten uitgevoerd, maar de Matthäus 
Passion begeleid op twee harmoniums blijft een van 
de meest unieke manieren om de intimiteit van aria's 
en koralen te beleven. Sybolt de Jong maakte speciale 
arrangementen van Bach's orkestpartijen, die hij 
samen met zijn broer Euwe de Jong op twee 
harmoniums zal spelen. En bij de bekende koralen 
zingt de gemeente mee, waarbij we worden begeleid 
op het harmonium dat Johannes de Heer gebruikte 
om bij tent-samenkomsten zijn liederen te begeleiden 
(het harmonium heeft daartoe een lage bas  die klinkt 
als een 16 voet). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                       

 
sopraan Lette Vos en altus Tobias Segura Peralta 
 
Tijdens de muziekdienst zingt de 26-jarige Lette Vos 
de aria Blute Nur, de 27-jarige altus Thomas Sugura 
Peralta brengt de aria Erbarme Dich en de jonge 
bariton Timon van Velzen zingt de aria Mache dich, 
mein Herze, rein.  
Bijzonder is hoe Sybolt de Jong de bekende vioolsolo 
in het Erbarme Dich heeft omgewerkt voor de hobo in 
een van de harmoniums.  
Voorganger in deze Muziekdienst is ds. Pieter 
Oussoren. 
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


