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Organ Voluntary - Praeludium f-moll (op. 35 nr. 5) -  
        F. Mendelssohn-Bartholdy   
` 
 
Introit - Hear my prayer, o Lord Henry Purcell (1659-1695) 
Hear my prayer, O Lord, and let my crying come unto thee.  
 

O Heer hoor mijn gebed, en laat mijn geroep tot U komen.  
(Woorden van Psalm 102) 
 
 
Welkomstwoord 
 
 
Preces   Richard Shephard (1949-2021) 
Voorzanger  O Lord, open thou our lips: 
Koor   And our mouth shall shew forth thy praise. 
Voorzanger O God, make speed to save us: 
Koor    O Lord, make haste to help us. 
Voorzanger Glory be to the Father, and to the Son,  
   and to the Holy Ghost (or Spirit). 
Koor   As it was in the beginning, is now, and ever shall be, 
   world without end. Amen. 
Voorzanger Praise ye the Lord. 
Koor   The Lord's name be praised. 
 

V: Heer, open onze lippen.  
K: en onze mond verkondigt uw lof.  
V: Kom, o God, ons verlossen.  
K: Heer, kom ons spoedig helpen.  
V: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest;  
K: zoals het was in den beginne, nu en altijd, tot in de eeuwen der eeuwen. 
Amen.  
V: Prijs de Here.  
K: De naam des Heren zij geprezen. 
 
 
Psalm 55 - Exaudi, Deus - Barry Ferguson (*1942),  
     David A. Cooper (1940-2008)  
Hear my prayer, O God and hide not thyself from my petition. 
Take heed unto me and hear me, how I mourn in my prayer and am 
vexed. The enemy crieth so and the ungodly cometh on so fast, for 
they are minded to do me some mischief, so maliciously are they set 
against me. My heart is disquieted within me and the fear of death is 
fallen upon me. Fearfulness and trembling are come upon me and an 
horrible dread hath overwhelmed me. And I said: O that I had wings 
like a dove for then would I flee away and beat rest. Lo then would I 
get me away far off and remain in the wilderness. I would make haste 
to escape, because of the stormy wind and tempest. Destroy their 
tongues O Lord and divide them, for I have spied un-/righteous-ness 
and strife in the city. Day and night they go about within the walls 
thereof, mischief also and sorrow are in the midst of it. 

Wickedness is therein, deceit and guile go not out of their streets. 
For it is not an open enemy that hath done me this dishonor, for then I 
could have borne it. Neither was it mine adversary that did magnify 
himself against me, for then peradventure I would have hid myself 
from him. But it was even thou my companion, my guide and mine 
own familiar friend. We took sweet counsel together and walked in the 
house of God as friends. In the evening and morning and at noonday 
will I pray and that instantly and he shall hear my voice. 
It is he that hath delivered my soul in peace from the battle that was 
against me, for there were many with me. Yea even God that endureth 
for ever shall hear me and bring them down, for they will not turn nor 
fear God. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Ghost. 
As it was in the beginning, is now and ever shall be, world without end. 
Amen. 
Luister, God, naar mijn gebed, verberg u niet als ik om hulp smeek, sla acht 
op mij en geef mij antwoord. Klagend loop ik rond, radeloos door het 
schreeuwen van de vijand en het tieren van de goddelozen, want wij storten 
onheil over mij uit en bestoken mij met hun woede. Mijn hart krimpt in mijn 
binnenste, doodsangst heeft mij bevangen, vrees en beven grijpen mij aan, ik 
huiver over heel mijn lichaam. Had ik maar vleugels als een duif, ik zou 
opvliegen en neerstrijken, ver, ver weg zou ik vluchten, overnachten in de 
woestijn, haastig beschutting zoeken tegen de vlagen van de stormwind. Splijt 
hun tong, Heer, verwar hun spraak, want in de stad zie ik geweld en strijd, 
dag en nacht gaan die rond op haar muren. In het hart van de stad heerst 
onheil en leed, in het hart van de stad heerst rampspoed, het plein is in de 
greep van terreur en bedrog. Zou een vijand mij grieven, ik zou het verdragen, 
zou hij mij haten en zich tegen mij keren, ik zou me voor hem verschuilen. 
Maar jij, die dacht en deed als ik, mijn hartsvriend, mijn vertrouwde! Wat 
genoten wij als wij samen waren bij het feestgedrang in Gods huis. 
In de avond, in de morgen, in de middag klaag ik en zucht ik, en bij hoort mijn 
stem. Hij zal mij verlossen en in veiligheid brengen, mijn vijanden zal hij 
afweren, al zijn ze met velen tegen mij. God hoort mij en vernedert hen. Hij 
troont van voor onze dagen, in hem is geen verandering, maar zij hebben voor 
hem geen ontzag. 
  
 
Eerste Schriftlezing - Spreuken 8: 22-31  
 
  
Hymn – On God alone my soul relies  

William Gardiner (1770-1853) 
 

  1. On God alone my soul relies, 
     And He will soon relieve; 
     The Lord will hear my plaintive cries 
     At morning, noon, and eve. 

 
  2. He has redeemed my soul in peace, 

     From conflict set me free; 
     My many foes are made to cease, 
     And strive no more with me. 

 



 3. The living God in righteousness 
    Will recompense with shame 
    the men who, hardened by success, 
    Forget to fear His Name. 

 
 4. Upon the Lord thy burden cast, 

    To Him bring all thy care; 
    He will sustain and hold thee fast, 
    And give thee strength to bear. 

 
 5. God will not let His saints be moved; 

    Protected, they shall see 
    Their foes cut off and sin reproved; 
    O God, I trust in Thee.  

 

1. Op God alleen vertrouw ik, hij zal mij spoedig verlossen; de Heer zal mijn 
klagen horen, in de ochtend, middag en avond. 
2. Hij heeft mijn ziel verlost in vrede, mij bevrijd van strijd. Hij heeft mijn vele 
vijanden doen stoppen mij te bevechten. 
3. De levende God zal, in zijn gerechtigheid, de mensen die zijn naam niet 
vrezen, vergelden met schaamte. 
4. Laat de Heer uw last dragen, breng al uw zorgen bij hem. Hij zal u steunen 
en vasthouden, u kracht geven om het te dragen. 
5. God zal niet toestaan dat zijn heiligen verstoten worden. Onder zijn 
bescherming zullen ze zien hoe hun vijanden de pas wordt afgesneden; o God, 
ik vertrouw op u. 
 
 
Magnificat D. Rouwkema  

My soul doth magnify the Lord. 
And my spirit hath rejoiced in God my Savior. 
Because He hath regarded the humility of His slave: 
For behold from henceforth all generations shall call me blessed. 
Because He that is mighty hath done great things to me; and holy is 
His name. And His mercy is from generation unto generations, to them 
that fear Him.  
He hath shewed might in His arm: He hath scattered the proud in the 
conceit of their heart.  
He hath put down the mighty from their seat, and hath exalted the 
humble.  
He hath filled the hungry with good things; and the rich He hath sent 
empty away.  
He hath received Israel His servant, being mindful of His mercy:  
As He spoke to our fathers, to Abraham and to his seed for ever.  
Glory be the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit,  
As it was in the beginning, is now, and ever shall be, forever and ever, 
Amen. 
Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God, mijn redder:  
hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares.  
Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen,  
 
 
 

ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, heilig is zijn naam. 
Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht, voor al wie hem vereert.  
Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm en drijft uiteen wie zich 
verheven wanen.  Heersers stoot hij van hun troon en wie gering is geeft hij 
aanzien.  Wie honger heeft overlaadt hij met gaven,  maar rijken stuurt hij 
weg met lege handen. Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar, 
zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd: hij herinnert zich zijn 
barmhartigheid jegens Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid. 

 
 
Tweede schriftlezing – Johannes 3: 1-16 

 
 
Nunc dimittis  D. Rouwkema 

Lord, now lettest thou thy servant depart in peace according to thy 
word. For mine eyes have seen thy salvation, 
Which thou hast prepared before the face of all people; 
To be a light to lighten the Gentiles and to be the glory of thy people 
Israel. Glory be the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit,  
As it was in the beginning, is now, and ever shall be, forever and ever, 
Amen. 
 

Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, zoals u heeft beloofd. Want 
met eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt heeft ten overstaan 
van alle volken: een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot 
eer strekt van Israël, uw volk. 
 
 
The Creed   (allen) 
I believe in God, the Father almighty, 
maker of heaven and earth;  
 
And in Jesus Christ his only Son our Lord;  
who was conceived by the Holy Ghost,  
born of the Virgin Mary,  
suffered under Pontius Pilate,  
was crucified, dead, and buried.  
He descended into hell.  
The third day he rose again from the dead. 
He ascended into heaven,  
and sitteth on the right hand of God the Father almighty.  
From thence he shall come to judge the quick and the dead.  
 
I believe in the Holy Ghost,  
the holy catholic Church,  
the communion of saints,  
the forgiveness of sins,  
the resurrection of the body,  
and the life everlasting.  Amen. 
 

 



Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. 
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de 
heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius 
Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven;  
die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden; die 
opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige 
Vader; vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. 
Ik geloof in de heilige Geest; de heilige katholieke kerk, de gemeenschap van 
de heiligen; de vergeving van de zonden; de verrijzenis van het lichaam; en 
het eeuwig leven. Amen. 
 
 
Responses Richard Shephard (1949-2021) 
Voorzanger The Lord be with you. 
Koor   And with thy spirit. 
Voorzanger Let us pray. Lord, have mercy upon us. Christ,  
   have mercy upon us. Lord, have mercy upon us. 
 
Koor   Our Father, 

 which art in heaven, 
 Hallowed be thy Name. 
 Thy kingdom come. 
 Thy will be done in earth, 
 As it is in heaven. 
 Give us this day our daily bread. 
 And forgive us our trespasses, 
 As we forgive them that trespass against us. 
 And lead us not into temptation, 
 But deliver us from evil. 
 Amen. 
 

Voorzanger  O Lord, shew thy mercy upon us. 
Koor   And grant us thy salvation. 
Voorzanger O Lord, save the King. 
Koor   And mercifully hear us when we call upon thee. 
Voorzanger Endue thy Ministers with righteousness. 
Koor   And make thy chosen people joyful. 
Voorzanger O Lord, save thy people. 
Koor   And bless thine inheritance. 
Voorzanger Give peace in our time, O Lord. 
Koor   Because there is none other that fighteth for us,  
   but only thou, O God. 
Voorzanger O God, make clean our hearts within us. 
Koor   And take not thy Holy Spirit from us. 
 

V: De Heer zij met u. K: ook met u zij de Heer. V: Laat ons bidden. K: Heer, 
ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons. 
Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw Koninkrijk 
komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.  
 
 

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in 
beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. 
V: Toon ons, Heer, uw barmhartigheid. K: en breng ons uw verlossing. V: 
Zegen, Heer, onze Koning. K: en verhoor ons als wij tot U roepen. V: Bekleed 
uw dienaren met gerechtigheid. K: en laat uw volk zich in U verblijden.  
V: Heer, red uw volk. K: en zegen uw erfdeel. V: Geef vrede, Heer, in onze 
dagen, K: want niemand strijdt voor ons, dan U alleen, Heer. V: God, wil in ons 
een zuiver hart herscheppen. K: en ontneem ons uw heilige geest niet. 
 
 
Collect of the Day 
Blessed Lord, who hast caused all holy Scriptures to be written for our 
learning: Grant that we may in such wise hear them, read, mark, learn, 
and inwardly digest them; that, by patience and comfort of thy holy 
Word, we may embrace and ever hold fast the blessed hope of 
everlasting life, which thou hast given us in our Savior Jesus Christ; 
who liveth and reigneth with thee and the Holy Spirit, one God, for 
ever and ever. Amen. 
 
Collect for Peace 
O God, from whom all holy desires, all good counsels, and all just 
works do proceed; Give unto thy servants that peace which the world 
cannot give; that both ourhearts may be set to obey thy 
commandments, and also that by thee we being defended from the 
fear of our enemies may pass our time in rest and quietness; through 
the merits of Jesus Christ our Saviour. Amen. 
 
Collect for Aid against all Perils 
Lighten our darkness, we beseech thee, O Lord; and by thy great 
mercy defend us from all perils and dangers of this night; for the love 
of thy only Son, our Saviour, Jesus Christ. Amen. 
 

Gezegende Heer, die alle Heilige Schriften heeft doen schrijven voor onze 
onderwijzing: geef dat wij die mogen horen, lezen, onderkennen en tot ons 
nemen; dat wij, door geduld en troost van Uw heilig Woord, de gezegende 
hoop van het eeuwig leven mogen omarmen en vasthouden, dat u ons gegeven 
heeft in onze Heiland Jezus Christus; die leeft en regeert met U en de Heilige 
Geest, één God, voor altijd en eeuwig. Amen. 
O God, uit wie alle heilige verlangens, alle goede raad en alle rechtvaardige 
werken voortkomen; geef uw dienaren die vrede die de wereld niet kan geven; 
dat onze harten bereid zijn om uw geboden te gehoorzamen, en ook dat we – 
door u bestand tegen de angst voor onze vijanden – onze tijd kunnen 
doorbrengen in rust en stilte; door de verdiensten van Jezus Christus onze 
Heiland. Amen. 
Verlicht onze duisternis, we smeek u, o Heer; en bescherm ons door uw grote 
genade voor alle gevaren en de gevaren van deze nacht; door de liefde van uw 
enige Zoon, onze Verlosser, Jezus Christus. Amen. 
 
 
 
 



Anthem  Felix Mendelssohn (1877-1950) 
Hear my prayer, O God, incline Thine ear! 
Thyself from my petition do not hide. 
Take heed to me! Hear how in prayer I mourn to Thee, 
Without Thee all is dark, I have no guide. 
 
The enemy shouteth, the godless come fast! 
Iniquity, hatred, upon me they cast! 
The wicked oppress me, Ah where shall I fly? 
Perplexed and bewildered, O God, hear my cry! 
 
My heart is sorely pained within my breast, 
my soul with deathly terror is oppressed, 
trembling and fearfulness upon me fall, 
with horror overwhelmed, Lord, hear me call! 
 
O for the wings, for the wings of a dove! 
Far away, far away would I rove! 
In the wilderness build me a nest, 
and remain there forever at rest. 
 

Hoor mijn gebed, o God, neig Uw oor! Verberg U niet voor mijn roep, zie naar 
mij om! Hoor hoe ik treur in mijn gebed tot U, zonder U is alles donker, heb ik 
geen gids. 
De vijand roept, de goddelozen komen snel! Ongerechtigheid en haat storten 
ze over mij uit! De goddelozen onderdrukken mij, ach, waarheen zal ik vluch-
ten? Ik ben verbijsterd, o God, hoor mijn roep! 
Mijn hart doet pijn in mijn borst, mijn ziel wordt door doodsangst onderdrukt, 
door angst en beven wordt ik overvallen, door afschuw overweldigd, Heer, 
hoor mij roepen! 
O had ik maar vleugels, de vleugels van een duif! Ver weg, ver weg zou ik 
zwerven! Bouw voor mij een nest in de woestijn, 
en daar zal ik voor altijd rust vinden. 
 
 
Gebeden 
 
 
 
 
 
 

Hymn (Saint Clement)  vers 1, 3, 5: allen - vers 2, 4: koor 
 
  1. The day Thou gavest, Lord, is ended,  
      The darkness falls at Thy behest;  
      To Thee our morning hymns ascended,  
      Thy praise shall sanctify our rest. 
 
  2. We thank Thee that Thy church, unsleeping,  
      While earth rolls onward into light,  
      Through all the world her watch is keeping,  
      And rests not now by day or night. 
 
  3. As o’er each continent and island  
      The dawn leads on another day,  
      The voice of prayer is never silent,  
      Nor dies the strain of praise away.  
 
  4. The sun that bids us rest is waking  
      Our brethren ’neath the western sky,  
      And hour by hour fresh lips are making  
      Thy wondrous doings heard on high. 
  
  5. So be it, Lord; Thy throne shall never,  
      Like earth’s proud empires, pass away:  
      Thy kingdom stands, and grows forever,  
      Till all Thy creatures own Thy sway.  
 

Words John Ellerton (1826-1893) 
Melody Clement Scholefield (1839-1904) 

Descant Christopher Robinson 
 

De dag, door uwe gunst ontvangen is weer voorbij, de nacht genaakt en  
dankbaar klinken onze zangen tot U, die 't licht en 't duister maakt.  
Die dan, als onze beden zwijgen als hier het daglicht onderduikt weer nieuwe 
zangen op doet stijgen ginds waar de nieuwe dag ontluikt. 
Zodat de dank U toegezonden op aard’ nooit onderbroken wordt, maar steeds 
opnieuw door mensenmonden gezongen en gesproken wordt  
Voorwaar, de aarde zal getuigen van U, die thans en eeuwig zijt tot al uw 
schepselen zich buigen voor uwe liefd' en majesteit. 
(Vertaling: Jacqueline van der Waals) 
 
 
Zegen 
 
 
Organ Voluntary - Fuga f-moll (op. 35 nr. 5) -  
    F. Mendelssohn-Bartholdy   
 
 
 

vvvvvvvvvvvvvv 



Mededelingen: 
 
 
 
 
Collecte 
De Protestantse Gemeente ’s-Hertogenbosch organiseert een serie 
kwalitatief hoogstaande evensongs. Om deze evensongs in de 
toekomst te kunnen blijven organiseren, vragen wij u om een bijdrage 
in de vorm van een vrije gift na afloop. Een bedrag van 5 euro per 
bezoeker dekt onze onkosten.  
Uw bijdrage is welkom: contant in één van mandjes bij de uitgang of 
via elektronische betaling (gebruik de QR-code).  
Mogen wij rekenen op uw steun? 
Hartelijk dank! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evensongs 2022 
 

In 2022 hopen wij nog een evensong te organiseren en wel op 
zaterdag 8 oktober, verzorgd door  
Schola Davidica o.l.v. Daniel Rouwkema, m.m.v. Jamie de Goei, orgel. 
Wij hopen u ook dan weer te mogen begroeten! 

 


