
Cantatedienst  
1 mei 2022 

 

 
 

Protestantse Gemeente Wassenaar 
 

 
Voorganger: ds. Ad Alblas  
Organist: Cor de Jong  
Koor: het Haags Barok Gezelschap o.l.v. Gilles Michels 
Musici:  
Sopraan:  Wendy Roobol 
Alt: Eske Tibben  
Tenor:  Francis Ng 
Bas:  Matthew Baker 
  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Orgelspel 
 
Woord van Welkom (door de predikant) 
  
Aanvangslied: Lied 23a: 1+2+3 
 
Votum en groet: (allen staan) 
vg: Onze hulp is in de naam van de Heer 
gm: die hemel en aarde gemaakt heeft 
vg: die trouw houdt in eeuwigheid 
gm: en niet laat varen het werk van zijn handen. 
vg: Genade zij u en vrede van 
 God, onze Vader en van 
 Jezus Christus de Heer, door de Heilige Geest 
gm: Amen 
 

-allen gaan zitten- 
 
Inleiding 
 
Gebed 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Brahms Geistliches Lied op. 30    
 
Laß dich nur nichts nicht dauern 
Mit Trauern, 
Sei stille! 
Wie Gott es fügt, 
So sei vergnügt 
Mein Wille. 
Was willst du heute sorgen 
Auf morgen? 
Der Eine 
steht allem für; 
Der gibt auch dir 
das Deine. 
Sei nur in allem Handel 
Ohn Wandel, 
Steh feste! 
Was Gott beschleußt, 
Das ist und heißt 
das Beste. 
 
1e Bijbellezing: Ezechiël 34: 3-6 en 11-16 
 
Zingen: Lied 647  
 
2e Bijbellezing: Johannes 10: 11-16 

 

Zingen: Lied 654: 4+5+6 
 

Overweging  
 
 
 



Bach Cantate Der Herr ist mein getreuer Hirt BWV 112  
 
1.   
Der Herr ist mein getreuer Hirt, 
Hält mich in seiner Hute, 
Darin mir gar nichts mangeln wird 
Irgend an einem Gute, 
Er weidet mich ohn Unterlass, 
Darauf wächst das wohlschmeckend Gras 
Seines heilsamen Wortes. 
 
De Heer is mijn getrouwe herder, 
hij houdt mij in zijn hoede; 
zodat het mij aan niets zal ontbreken, 
aan geen enkel goed. 
Hij doet mij almaar door grazen 
daar waar het goed smakende gras 
van zijn heilzaam woord groeit. 

 
2.     
Zum reinen Wasser er mich weist, 
Das mich erquicken tue. 
Das ist sein fronheiliger Geist, 
Der macht mich wohlgemute. 
Er führet mich auf rechter Straß 
Seiner Geboten ohn Ablass 
Von wegen seines Namens willen. 
 
Naar zuiver water wijst hij mij, 
dat mij verkwikking brengt. 
Het is zijn Geest die heilig is, 
die geeft mij goede moed. 
Hij leidt mij over het rechte pad 
van zijn geboden zonder af te wijken, 
omwille van zijn naam. 



3   
Und ob ich wandelt im finstern Tal, 
Fürcht ich kein Ungelücke 
In Verfolgung, Leiden, Trübsal 
Und dieser Welte Tücke, 
Denn du bist bei mir stetiglich, 
Dein Stab und Stecken trösten mich, 
Auf dein Wort ich mich lasse. 
 
En al ging ik door een donker dal, 
ik vrees geen kwaad 
in vervolging, lijden, tegenspoed 
en in de gemeenheid van deze wereld: 
want gij zijt altijd bij mij, 
uw stok en uw staf vertroosten mij, 
aan uw woord vertrouw ik mij toe. 

 
4   
Du bereitest für mir einen Tisch 
Vor mein' Feinden allenthalben, 
Machst mein Herze unverzagt und frisch, 
Mein Haupt tust du mir salben 
Mit deinem Geist, der Freuden Öl, 
Und schenkest voll ein meiner Seel 
Deiner geistlichen Freuden. 
 
Gij richt voor mij een dis aan 
voor het oog van mijn vijanden rondom, 
gij maakt mij onbevreesd en fris. 
U zalft mijn hoofd 
met uw Geest, met vreugde-olie, 
en schenkt mijn ziel vol 
met uw geestelijke vreugde. 
 



 
5   
Gutes und die Barmherzigkeit 
Folgen mir nach im Leben, 
Und ich werd bleiben allezeit 
Im Haus des Herren eben, 
Auf Erd in christlicher Gemein 
Und nach dem Tod da werd ich sein 
Bei Christo meinem Herren.  

  -       Stilte – 
 
Goedheid en barmhartigheid 
volgen mij mijn levensdagen, 
en ik zal altijd verblijven 
in het huis van de Heer, 
op aarde in de gemeente van Christus 
en na de dood dan zal ik 
bij Christus mijn Heer zijn. 

 

Avondgebed   
 
Slotlied: Lied 653: 6+7 
 
Zegen 
 
Orgelspel 
 
 
 
 
 
Na afloop van deze dienst wordt bij de uitgang uw financiële bijdrage 
gevraagd ter bestrijding van de kosten die deze cantatediensten met zich 
meebrengen. Als richtbedrag geven we u graag € 5,- p.p. ter overweging. 
Heel hartelijk dank! 


