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Betekenis van de letters 
O:  Ouderling van dienst 
V:  Voorganger 
Lector: Lector 
C: Gemeenteleden die bij het orgel zingen 
A:  ALLEN 
L:  Mensen die links, aan de kant van de lezenaar zitten 
R:  Mensen die rechts, aan de kant van de piano zitten 
Vrouwen: alle vrouwen spreken de tekst 
Mannen: Alle mannen spreken de tekst 
Orgelvers: De organist speelt, uw hart zingt mee 
Iedereen mag de responsies in de viering meezingen, alsook het slotlied! 
 
Voorganger: ds. Margo Jonker 
Organist:  Gerrit Bril  
Koster:  Hermen Jan Jansen  
Zangers uit de gemeente 
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Enige achtergrond bij de Lutherliederen 
in de dienst van 27 juni 2021, door Gerrit Bril 
 
Mit Fried und Freud ich fahr dahin 
Tijdens de viering klinkt Mit Fried und Freud ich fahr dahin  in de koraalbewerking van 
de hand van J.S. Bach (BWV 616) uit het “Orgelbüchlein”. Dit is een serie 
koraalvoorspelen in de volgorde van gradualeliederen in het kerkelijk jaar en de 
lutherse catechismusonderwerpen. Kenmerkend voor de Orgelbüchlein-stijl is dat de 
koraalmelodie, meestal onversierd, ononderbroken in de sopraanstem te vinden is. 
 
Het lied is door Luther geschreven voor het feest van Maria-Reinigung (2 februari 1524) 
en het is een berijming van de lofzang van Simeon (Lukas 2,29–32). Het is daarmee niet 
een begrafenislied of algemene beschouwing over het sterven. Centraal staat het heil 
dat Christus gebracht heeft, waardoor de dood niet meer gevreesd hoeft te worden. 
Bach brengt dit onder meer tot uitdrukking in het lang-kort-kortmotief van de steeds 
doorlopende noten in de begeleiding. 
 
Omdat bij Bach nooit sprake is van toeval als het gaat om de verhouding tussen woord 
en toon, is het interessant te weten dat deze koraalbewerking vrijwel zeker is 
geschreven naar de tekst van de tweede strofe van het lied van Luther. De belangrijkste 
aanwijzing hiervoor zit in de slotmaten waar Bach enkele zeer dissonante samenklanken 
heeft opgenomen ter uitbeelding van de dood als iets bedreigends (op de woorden ‘im 
Sterben’). Deze orgelzetting kent in de muzikale uitbeelding van enkele zinnen nauwe 
verwantschap met Cantate nr 125 van Bach. Mooi om thuis eens naar te luisteren. 
 
Tijdens het Avondmaal wordt gespeeld het Lutherlied: Jesus Christus, unser Heiland, in 
de versie van J.S. Bach (BWV 665) uit de Schuebler-Choräle. 
 
Luther schreef dit lied voor de Avondmaalsvieringen op Palmzondag en Witte 
Donderdag in 1524. In dit lied verwoordt hij wat het Avondmaal betekent en daarmee is 
het te plaatsen bij de catechismusliederen. Luther zette zich af tegen de 
transsubstantiatieleer, maar liet het mysterie in het sacrament wel open. Hij liet zich 
voor dit lied inspireren door de latijnse hymne Jhesus Christus nostra salus van 
Johannes Hus (ca 1369 – 1415), maar maakte wel een geheel eigen theologische versie. 
Het lied kent 10 strofes. 
 
In deze orgelbewerking van J.S. Bach wordt strofe 1 van het lied zin voor zin uitgewerkt. 
Iedere zin heeft een ander karakter waar thema’s en motieven passend bij de tekst met 
de melodie worden verweven. De aanduiding ‘sub communione’ bij deze bewerking van 
Bach geeft aan dat dit stuk ook tijdens de viering van het Avondmaal gebruikt werd. 
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Strofe 1 
Jhesus Christus unser Heyland 
der von uns den Gottes zorn wand  
durch das bitter leyden seyn 
halff er uns aus der hellen peyn. 
 
Het lied dat als rode draad door de vier vieringen in deze periode loopt is het Vater 
unser im Himmelreich. 
In deze viering wordt een orgelbewerking van dit gebed gespeeld van de hand van 
Georg Böhm (1667 – 1733). 
 

Het ‘Onze Vader’ wordt door vier zangers gezongen met het Lutherlied ‘Vater 
unser im Himmelreich’  

 
 
Heer, aller ogen zijn gericht  
op U, die leven geeft en licht.  
Geef ons vandaag ons daaglijks brood,   
spaar ons voor ziekte en hongersnood.  
Geef ieder zó zijn deel, o Heer,  
Dat hij het neemt te uwer eer. 

 
Welkom 



4 
 

Openingswoorden 
O: Wij zijn samengekomen in de Naam van de Vader 
 en de Zoon en de Heilige Geest. 
A: AMEN 
O: Onze hulp is in de Naam van de Heer, 
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
O: Vergeef ons wat we verkeerd gedaan hebben 
 en waar we spijt van hebben 
A: EN LAAT ONS WEER IN VREDE LEVEN. 
O: Amen 
 
Psalm 27,2 ‘Eén ding slechts kan ik van de Heer verlangen’.  
De kaarsen worden door een kind ontstoken. 
C:  Eén ding slechts kan ik van de Heer verlangen, 

dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geeft 
Hem dagelijks te loven met gezangen, 
te wonen in zijn huis zo lang ik leef! 
Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog. 
Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog, 
aanschouwende hoe schoon en zuiver is 
zijn licht, verlichtende de duisternis. 

 
Kyrie 
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Gloria 
 

 
 
 
Groet 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gebed 
 
Kinderen in het midden 
 
Eerste lezing – Psalm 43 ‘O Here, God, kom mij bevrijden 
C: O Here God, kom mij bevrijden, 

zend mij uw waarheid en uw licht 
die naar uw heil'ge berg mij leiden, 
waar Gij mij woning wilt bereiden. 
Geef dat ik door U opgericht 
kom voor uw aangezicht. 
 

L: Dan ga ik op tot uw altaren, 
tot U, o bron van zaligheid. 

R: Dan mag mijn ziel uw heil ervaren 
en dankbaar ruisen alle snaren 

A: VOOR U DIE AL MIJN VREUGDE ZIJT 
EN EINDLOOS MIJ VERBLIJDT. 
 

C: Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen, 
mijn hart, wat kwelt gij u zozeer? 
Vertrouw op ’s Heren welbehagen. 
Hij doet weldra de morgen dagen. 
Ja, ik zal zingen tot zijn eer: 
mijn redder is de Heer. 
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Evangelielezing. De gemeente gaat staan. 
 Aankondiging van de lezing 

Psalmwoord, psalm 27, 1 ‘De Heer is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik 
vrezen?’ 

   
 
 
 
 
 

Evangelielezing Johannes 4,43-52 

  
De gemeente neemt plaats 
 
Verkondiging 
Lutherlied Mit Fried und Freud ich fahr dahin 

 

Het werk van Christus, Zoon 
van God,  

Heiland, herder.  
Mijn ogen zagen hem, tot slot,  
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Hij, mijn redder.  
Hij mijn leven, Hij mijn heil,  
nabij in nood en sterven.  
 
Aan allen heeft U hem 
getoond  
in uw mildheid; 
De hele wereld wordt genood  
in zijn heilsrijk.  
Uw volmaakt en kostbaar 
woord  
roept over alle landen.  

 
Voor heidenen is Hij het licht  
en bevrijding 
Wie u niet kennen geeft Hij 
zicht,  
doet hen weiden.  
Israël, uw volk is Hij  
tot hoogste eer en vreugde. 
 
 
 
 

Mit Fried und Freud ich fahr dahin  
in Gotts Wille; 
getrost ist mir mein Herz und Sinn,  
sanft und stille, 
wie Gott mir verheißen hat:  
der Tod ist mein Schlaf worden. 
 
Das macht Christus, wahr' Gottes Sohn,  
der treu Heiland, 
den du mich, Herr, hast sehen lan  
und g'macht bekannt, 
dass er sei das Leben mein  
und Heil in Not und Sterben. 
 
Den hast du allen vorgestellt  
mit groß Gnaden, 
zu seinem Reich die ganze Welt  
heißen laden 
durch dein teuer heilsam Wort,  
an allem Ort erschollen. 
 
Er ist das Heil und selig Licht  
für die Heiden, 
zu 'rleuchten, die dich kennen nicht,  
und zu weiden. 
Er ist deins Volks Israel Preis,  



8 
 

Ehre, Freud und Wonne. 

 

Afkondigingen. Collecteschalen staan bij de uitgang. 

 

Gebeden. Dankgebed, voorbeden, stilgebed.  
V: Zo bidden wij:  
A:  
 
 
 
Credo. De gemeente gaat staan, indien mogelijk. 
A: IK GELOOF IN GOD, DIE LIEFDE IS,  

BEGIN EN EINDE VAN AL WAT IS, DIE NIEMAND LAAT VALLEN.  
  
V: Ik geloof in Jezus, kind van mensen, Zoon van God,  

een en al liefde tot het uiterste toe.  
Hij wijst mij de weg, trekt met mij mee.  

 
A: IK GELOOF IN DE GEEST DIE ZOEKT NAAR MENSEN DIE VERTROUWEN OP GOD,  

DIE MENSEN VERWARMT EN INSPIREERT,  
EN AANZET TOT LIEFDE GROTER DAN HUN HART.  

  
V: Ik geloof in mensen die in Zijn Naam openlijk of in stilte  

doen wat gedaan moet worden,  
die samen kerk willen zijn in de geest van het evangelie.  

  
A: IK GELOOF IN HET LEVEN DAT ACHTER ONZE GRENZEN  

VREDE EN RUST VINDT BIJ GOD, DIE HET DRAAGT EN ZAL VOLTOOIEN.  
WANT GODS LIEFDE, GODS BARMHARTIGHEID EN TROUW 
ZIJN EINDELOOS GROOT. AMEN 
 
De gemeente kan plaatsnemen.  

 
 
 
Prefatie 
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Lofprijzing   
Sanctus 

Avondmaalsgebed 



10 
 

 
Onze Vader 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 leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade. 

 
 
Inzettingswoorden. De gemeente gaat staan, indien mogelijk. 
  
Agnus Dei 

 
 
Vredegroet Wij wensen elkaar vrede toe met een gebaar van nabijheid 
 
Nodiging   
 
Communio - Delen van brood en wijn 
Dankzegging 
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Dankgebed 
 
Lied: 903:1, 2 ‘Zou ik niet van harte zingen’ – gezongen door allen 
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Als een vogel, die zijn tere 
jongen met de vleugels dekt, 
zo houdt over mij de Here 
zijn beschuttende arm gestrekt. 
Alles wendt Hij mij ten goede, 
Hij is bij mij nacht en dag, 
ja, van voor ik ’t licht nog zag, 
ben ik veilig in zijn hoede. 
Alle dingen hebben tijd, 
maar Gods liefde eeuwigheid. 

 
Zegen, Lied 414 ‘Geef ons, genadig goede God’ 
V: Geef ons genadig, goede God, dat wij nu gaan in vrede.  

Geen ander is aan onze zij een licht, een schild, een God als Gij! 
Ga met ons op onze wegen. 
Amen 

 
Orgelspel 

Lutherlieddiensten 
Op vier zondagen (13, 20, 27 juni en 4 juli) zullen liederen van Luther 
nadrukkelijker nog dan anders aan de orde komen. Allereerst het ‘Vater unser’, 
maar ook andere van de ruim dertig liederen die hij heeft geschreven. En aan 
het slot van iedere dienst zal lied 414 ‘Geef ons genadig, goede God’, in de 
vertaling van Wonno Blei, gezongen worden. De gastorganisten, vier 
verschillende vanwege het onbetaald verlof van onze eigen organist Gea Hoven, 
zullen ook het orgel op hun manier bespelen.  
Daarnaast heeft iedere zondag een eigen lied. 
 
13 juni ‘God moge ons genadig zijn’ 
20 juni ‘Die beste Zeit im Jahr is mein’. 
27 juni ‘Mit Fried und freud, ich fahr dahin’ 
4 juli ‘Christ, unser Herr, zum Jordan kam’, Liedboek 522 
 
Na de dienst bent u van harte welkom op het plein. Daar kunt u samen koffie en 
thee drinken en elkaar ontmoeten. Houd bij al die contacten wel de afstand tot 
elkaar, en wees elkaar nabij.  
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