
16 oktober 2021, 17.00 uur 

‘Jan Pieterszoon Sweelinck’
1561 - 16 oktober 1621

400 jaar 

************************************************************************************** 
 

Andacht 

Een moment van rust, 
een moment van aandacht, 

een brandende kaars, 
mooie muziek, 

een inspirerende tekst 
        

Deze keer werken mee: 
 ‘Klein-DVE’ olv Elske te Lindert 

                    Henk Makkinga (liturg) 
                    (initiatief van Catharina Spiritueel)  

************************************************************************************** 

Programma:


Passacaglia, D. Buxtehude 

Aansteken kaars 
	 Licht dat ons leven doet 
	 God in ons midden	  
	 Liefde die ons draagt 

Psalm 1, J.P. Sweelinck, deel 1 en 2 
	 Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in den raad der goddelozen, 

	 noch staat op den weg der zondaren, noch zit in het gestoelte der spotters;

	 Maar zijn lust is in des HEEREN wet, en hij overdenkt Zijn wet dag en nacht.

	 Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, 

	 en welks blad niet afvalt; en al wat hij doet, zal wel gelukken.


Tekst: Psalm 1 (Huub Oosterhuis, uit: 150 psalmen vrij) 

Psalm 1, J.P. Sweelinck, deel 3 en 4 
	 Alzo zijn de goddelozen niet, maar als het kaf, dat de wind henendrijft.

	 Daarom zullen de goddelozen niet bestaan in het gericht, 

	 noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen.

	 Want de HEERE kent den weg der rechtvaardigen; maar de weg der goddelozen zal vergaan.




O lux beata Trinitas, J.P. Sweelinck (variatie 1) 

Tekst: Herfst (Rainer Maria Rilke) 

Stilte


O lux beata Trinitas, J.P. Sweelinck (variatie 2) 

Tekst: Psalm 122 (gedeelte uit: 150 psalmen vrij, Huub Oosterhuis) 

Psalm 122, J.P. Sweelinck 
	 Ik verblijd mij in degenen, die tot mij zeggen: Wij zullen in het huis des HEEREN gaan.

	 Onze voeten zijn staande in uw poorten, o Jeruzalem!

	 Jeruzalem is gebouwd, als een stad, die wel samengevoegd is;

	 Waarheen de stammen opgaan, de stammen des HEEREN, 

	 tot de getuigenis Israëls, om den Naam des HEEREN te danken.

	 Want daar zijn de stoelen des gerichts gezet, de stoelen van het huis van David.

	 Bidt om den vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen.

	 Vrede zij in uw vesting, welvaren in uw paleizen.

	 Om mijner broederen en mijner vrienden wil, zal ik nu spreken, vrede zij in u!

	 Om des huizes des HEEREN, onzes Gods wil, zal ik het goede voor u zoeken.


Zegenbede 
	 Moge God jullie zegenen en behoeden 
	 Amen 

Canzona, J.S. Bach 

	  

*******************************************************************************************


De volgende Andachten zijn op: zondag 7 nov (Allerzielenconcert, 16.00 uur) en 20 nov (16.30 uur)

______________________


Wilt u via de mail op de hoogte gehouden worden? Stuur dan uw mailadres naar etelindert@icloud.com 

______________________


Voor een bijdrage kunt u storten op: NL92 RABO 0373 7179 62 tnv PG Doetinchem, ovv Andacht

Door deze bijdrage wordt het mogelijk gemaakt, dat de Andacht op zaterdagmiddag kan blijven 

plaatsvinden.

mailto:etelindert@icloud.com

