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De Boxtelse Cantorij o.l.v. Wil Barten 

 
m.m.v. Jamie de Goei, orgel 

 
voorganger: ds. Erica Scheenstra 

 



Organ Voluntary: A ground in gamut - Henry Purcell  (1659-1695)  
 
 
Allen gaan staan 
 
 
Procession Hymn - All my hope on God is founded - Herbert Howells  

(1892-1983) 

 
 

Allen gaan zitten 
 

 
Welkomstwoord en inleiding 
 
 
Introit – Ubi caritas - Maurice Duruflé (1902-1986) 

 

Ubi caritas et amor, Deus ibi est. 
Congregavit nos in unum Christi  
amor. 
Exultemus, et in ipso iucundemur. 
Timeamus, et amemus Deum  
vivum. 
Et ex corde diligamus nos sincero. 
Amen 

All my hope on God is founded; 
he does still my trust renew. 
Me through change and chance he 
guided, 
only good and only true. 
God unknown, he alone 
calls my heart to be his own. 
 
God's great goodness aye  
endureth, 
deep his wisdom, passing 
thought: 
splendour, light, and life attend 
him, 
beauty springeth out of naught. 
Evermore from his store 
new-born worlds rise and adore. 
 
Still from man to God eternal 
sacrifice of praise be done, 
high above all praises praising 
for the gift of Christ his Son. 
Christ does call one and all: 
ye who follow shall not fall. 

Al mijn hoop op God is gegrond; 
hij bevestigt steeds mijn 
vertrouwen. Hij leidde mij door 
verandering en lot, alleen goed en 
waarachtig. Onbekende God, 
alleen Hij roept mijn hart om het 
tot Zijn eigen te maken. 
 
Gods grote goedheid is voor altijd, 
diep zijn wijsheid, voorbijgaande 
gedachte: pracht, licht en leven 
zijn bij Hem, schoonheid springt 
op uit het niets. Steeds weer 
komen nieuwe werelden op uit 
Hem en aanbidden Hem. 
 
Door de mens worde het offer van 
de lofprijzing steeds weer 
gebracht aan de eeuwige God; 
bovenal de lofprijzing voor de 
gave van Christus zijn Zoon. 
Christus roept iedereen: wie hem 
volgen, zullen niet vallen. 

Waar goedheid en liefde heersen, 
daar is God.  
De liefde van Christus heeft ons 
bijeengebracht.  Laten wij juichen 
en daarvan genieten.  
Laten wij vrezen en liefhebben de 
levende God.  En met een oprecht 
hart elkaar beminnen.  
Amen    (vertaling: Lau Kanen) 

Preces - Wil Barten 
 
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. 
 
 
Psalm 22 
 
1. My God, my God look upon me; 
why has thou forsaken me; And 
art so far from my health and from 
the words of my complaint? 
2. O my God I cry in the daytime 
but thou hearest not: and in the 
nightseason also I take no rest. 
3. And thou continuest holy: O 
thou worship of Israel. 
4. Our fathers hoped in thee. They 
trusted in thee and thou didst 
deliver them. 
5. They called upon thee and were 
holpen: they put their trust in thee 
and were not confounded. 
6. But as for me I am a worm and 
no man. A very scorn of man and 
the outcast of the people. 
7. All they that see me laugh me 
to scorn: they shoot out their lips 
and shake their heads, saying: 
 
 
 

 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Mijn God, mijn God, waarom 
hebt u mij verlaten? U blijft ver 
weg en redt mij niet, ook al 
schreeuw ik het uit. 
2. “Mijn God!” roep ik overdag, en 
u antwoordt niet, `s nachts, en ik 
vind geen rust. 
3. U bent de Heilige, die op Israëls 
lofzangen troont. 
4. Op u hebben onze voorouders 
vertrouwd; zij hebben vertrouwd 
en u verloste hen, 
5. tot u geroepen en zij 
ontkwamen, op u vertrouwd en zij 
werden niet beschaamd. 
6. Maar ik ben een worm en geen 
wens, door iedereen versmaad, bij 
het volk veracht. 
7. Allen die mij zien, bespotten 
mij, ze schudden meewarig het 
hoofd: 
 
 



8. “He trusted in God that he 
would deliver him. Let him deliver 
him if he will have him. 
9. But thou art thee that took me 
out of my mother’s womb. Thou 
wast my hope when I hanged yet 
upon my mother’s breasts. 
10. I have been left unto thee 
ever since I was born; Thou art 
my God, even from my mother’s 
womb. 
11. O go not from me for trouble 
is hard at hand; and there is none 
to help me. 
12. Many oxen are come about 
me; fat bulls of Basan close me in 
on every side. 
13. They gape upon me with their 
mouths; As it were a ramping and 
a roaring lion. 
14. I am poured out like water and 
all my bones are out of joint; my 
heart also in the midst of my body 
is even like melting wax. 
15. My strength is dried up like a 
potsherd, and my tongue cleaveth 
to my gums. 
16. For many dogs are come 
about me: And the council of the 
wicked layeth siege against me. 
21. Save me from the lion’s 
mouth. Thou hast heard me also 
from among the horns of the 
unicorns. 
22. Glory be to the father……. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. “Wend je tot de Heer! Laat hij 
je verlossen, laat hij je bevrijden, 
hij houdt toch van je?” 
9. U hebt mij uit de buik van mijn 
moeder gehaald, mij aan haar 
borsten toevertrouwd, 
10. bij mijn geboorte vingen uw 
handen mij op, van de 
moederschoot af bent u mijn God. 
11. Blijf dan niet ver van mij, want 
de nood is nabij en er is niemand 
die helpt. 
12. Een trope stieren staat om ij 
heen, buffels van Basan 
omsingelen mij, 
13. roofzuchtige, brullende 
leeuwen sperren hun muil naar mij 
open. 
14. Als water ben ik uitgegoten, 
mijn gebeente valt uiteen, mijn 
hart is als was, het smelt in mijn 
lijf. 
15. Mijn kracht is droog als een 
potscherf, mijn tong kleeft aan 
mijn gehemelte, u leg mij neer in 
het stof van de dood. 
16. Honden staan om mij heen, 
een woeste bende sluit mij in, zij 
hebben mijn handen en voeten 
doorboord. 
21. Red mij uit de muil van de 
leeuw, bescherm mij tegen de 
horens van de wilde stier. U geeft 
mij antwoord. 
22. Ere zij de vader… 
 
 

 
 
 
 

Eerste schriftlezing - Exodus 24: 12-18 

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. 
 

 

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; 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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:  

Tweede schriftlezing - Mattheüs 17: 1-9 

Magnificat in C – Ch. V. Stanford  (1852-1924) 

Nunc dimittis in C – Ch. V. Stanford  (1852-1924)  



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. 
 

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, who 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. 
 

een licht dat geopenbaard wordt 
aan de heidenen en dat tot eer 
strekt van Israël, uw volk. 
 
 
 
 
 
 

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.  
 
 
 
 

Responses - Wil Barten  

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: Heer, red uw volk.  
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almachtige God, gij hebt ons zelf 
gemaakt, onze harten zijn onrustig 
totdat zij rust vinden in U. Schenk 
Uw liefde in onze harten, richt ons 
op U en breng ons zo naar Uw 
heilige stad, waar wij u zullen zien 
van aangezicht tot aangezicht. 
Door 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. 
 

Collect of the Day 
 

Almighty God, you have made us 
for yourself, and our hearts are 
restless till they find their rest in 
you: pour your love into our hearts 
and draw us to yourself, and so 
bring us at last to your heavenly 
city where we shall see you face to 
face; through Jesus Christ your 
Son our Lord, who is alive and 
reigns with you, in the unity of the 
Holy Spirit, one God, now and 
forever. 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 our 
hearts 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. 
 
 
Gesproken gebeden 
 
 

Civitas sancti tui facta est deserta. 
Sion deserta facta est, 
Jerusalem desolata est. 
 
 
Allen gaan staan 
 

O praise ye the Lord! Praise him in 
the height; 
rejoice in his word, ye angels of 
light; 
ye heavens adore him by whom ye 
were made, 
and worship before him, in 
brightness arrayed. 
 
O praise ye the Lord! Praise him 
upon earth, 
in tuneful accord, ye sons of new 
birth; 
praise him who hath brought you 
his grace from above, 
praise him who hath taught you to 
sing of his love. 
 
O praise ye the Lord, all things 
that give sound; 
each jubilant chord re-echo 
around; 
loud organs, his glory forth tell in 
deep tone, 
and, sweet harp, the story of what 
he hath done. 

 
 

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. 
 
 
 
 

Uw heilige stad is geworden als 
een wildernis. Sion is een wildernis 
geworden. Jeruzalem is verlaten. 
 
 
 
 
 

Geprezen zij God! Gij 
engelenkoor / dat steeds naar Hem 
hoort, prijs Hem om zijn Woord! / 
Gij hemelen, loof Hem wiens hand 
alles schiep, / die allen daarboven 
tot dankzegging riep. 
 
 
 
Geprezen zij God! Gij allen op 
aard / aanbid Hem die u als 
kinderen aanvaardt. / Loof Hem 
die uw Heer is met juichende 
stem. / Beantwoord zijn liefde: leef 
altijd voor Hem! 
 
 
 
Geprezen zij God! Laat alles wat 
leeft / nu zingen voor Hem die 
alles ons geeft. / Laat jub’len het 
orgel, laat harp en trompet / de 
glorie doen klinken van Hem die 
ons redt. 

Hymn - O praise ye the Lord - Hubert Parry  (1848-1918) 

Anthem - Civitas sancti - William Byrd  (1543-1623) 

O praise ye the Lord! Thanksgiving 
and song 
to him be outpoured all ages 
along: 
for love in creation, for heaven 
restored, 
for grace of salvation, O praise ye 
the Lord! 
 
 
 
 
Allen gaan staan 
 
 
Zegen 
 
 

 

Geprezen zij God! On lied is gewijd  
aan Hem die altijd ons helpt en 
geleidt. / Om zijn goede 
schepping, om hemels genot, / zijn 
gunst en vergeving: geprezen zij 
God! 
 

 
 

Organ voluntary: Voluntary in a minor - John Stanley   (1712-1786)  
 
 
 
 
 
 
 

vvvvvvvvvvvvvv 
 
 
 

 
 
 
 
 
De Boxtelse Cantorij  is een kamerkoor dat in 1969 door Wil Barten 
werd opgericht en nu dus al ruim 50 jaar onder zijn leiding staat.  
Het koor is uitgegroeid tot een kamerkoor met nationale bekendheid. 
Vanaf de oprichting  ging de Cantorij zich specialiseren in muziek uit de 
Renaissance en Anglicaanse kerkmuziek uit heden en verleden.  
De Boxtelse Cantorij was één van de eerste koren in Nederland die zich 
toe hebben gelegd op het zo authentiek mogelijk uitvoeren van 
evensongs in Nederland. Het koor verzorgde talloze evensongs in 
binnen- en buitenland en trad daarbij op in o.a. Canterbury Cathedral. 

Vertaling: Gert Landman 
Words: Henry Williams Baker (1821-1877) 



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 2023 
In de serie ‘Muziek op zaterdag’ organiseert de Protestantse 
Gemeente ’s-Hertogenbosch dit jaar nog de volgende evensongs: 
¨ zaterdag 13 mei 2023, Martinuscantorij Zwaag  
 o.l.v. Bas Halsema; Edwin Hinfelaar orgel 
¨ zaterdag 9 september 2023, Roden Girl Choristers  
 o.l.v. Sonja de Vries; Sietze de Vries, orgel 
¨ zaterdag 21 oktober 2023, Vocaal Theologen Ensemble  
 o.l.v. Hanna Rijken; Sebastiaan ’t Hart, orgel 
Van harte bij u aanbevolen! 
 
 
 
 
 
 

 
 


