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Voorbereiding 

 
Vanwege het virus vragen we u om twee stoelen leeg te laten tussen u (uw 
gezin) en anderen en is er geen samenzang. 
 

Het gilde der beiermeesters luidt de klokken, fijn dat u binnen aansluit bij het 
stil gebed. Als u niet deelneemt aan het stil gebed, vragen we u de stilte te 
respecteren voor anderen. Er is ook gelegenheid om een kaarsje op te steken. 
 

“Onze gebeden stijgen omhoog als wierook voor uw aanschijn” 
 

Koorgebed:  ps5. F. Mendelssohn-Bartholdy 

1 Lord, hear the Voice of my Complaint, accept my secret Pray'r; 
To Thee alone, my King my God,will I for help repair. 
Thou in the Morn my Voice shalt hear,and with the dawning Day, 
To thee devoutly I'll look up,to thee devoutly pray.  

 
2 For thou, the Wrongs that I sustain,canst never, Lord, approve; 
Who from thy sacred Dwelling-place all Evil dost remove. 
Not long shall stubborn Fools remain unpunish'd in thy View: 
All such as act unrighteous Things,thy Vengeance shall pursue.  

 
3 Conduct me by thy righteous Laws; for watchful is my Foe: 
Therefore, O Lord, make plain the Way,wherein I ought to go. 
Their Mouth vents nothing but Deceit;th eir Heart is set on 
Wrong; Their Throat is a devouring Grave; they flatter with their 
Tongue.  

 

-Kaarsen worden aangestoken- 
 

L: Gezegend zijt Gij, God, 
koning der wereld, 

die de vlam, 
in ons hart bewaart. 

 
Wees aanwezig, 

laat U vinden 
en bewaar mij  

voor het donker 
 

verlaat mij niet, 



God, mijn behoud. 
 

Openingsvers  en Lofprijzing (W. Byrd) 
Heer open mijn lippen 

Mijn mond zal zingen van uw eer 
God kom mij te hulp                          
Heer haast u mij te helpen  
 
Eer aan de Vader 
en de Zoon 

en de Heilige Geest 
Zoals het was in het begin 

en nu en altijd, in de eeuwen der 
eeuwen. Amen 

Lord open thou my lips 
And my mouth shall shew forth thy praise; O 
God make speed to save me 

O Lord, make haste to help me. 
 
Glory be to the Father 
And to the Son 

And to the Holy Gost 
As it was in the beginning, 
And is now, and ever shall be 

without end. Amen 

 
 
Avondlied: The day thou gavest, Lord, is ended, 

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. 
 
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. 
 
 
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. 

De dag door uwe gunst ontvangen 
is weer voorbij, de nacht genaakt. 
En dankbaar klinken onze zangen 
tot U, die ‘t licht en 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. 
 
Voorwaar de aarde zal getuigen van 
U, die thans en eeuwig zijt, tot al uw 
schepselen zich buigen voor uwe 
liefde en meajesteit. 

 
Psalmen 

 
Psalmgebed: psalm 25, 1-10 

Koor: Ps 31 Defend me Lord from shame 



1. Defend me, Lord, from shame, 
For still I trust in Thee; 
Since just and righteous is Thy name, 
From trouble set me free. 
O Lord, in mercy hear, 

Deliver me with speed; 
Be my defense and refuge near, 
My help in time of need. 

2. Thee for my rock I take, 
My fortress and my stay; 
O lead me for Thy own name’s sake 
And guide me in Thy way. 
Lord, Thou dost strength impart; 
Then free me from the snare 
Which foes for me, with wicked art, 
Did secretly prepare. 

3. My spirit unto Thee 
I trustfully commend; 
Jehovah, God of truth, to me 
Thou didst redemption send. 

I hate the false and vain, 
My trust is in the Lord, 
And still my heart in joyous strain 
Thy mercy will record. 

Heer, bij u zoek ik bescherming. Laat 
mij niet alleen. Wees goed voor mij 
en red mij. Luister naar mij, kom snel 
en help mij. Laat me veilig zijn zijn bij 
u, bescherm me en bevrijd me. 

U bent sterk en machtig, u beschermt 
mensen tegen gevaar. Ga met mij 
mee en leid mij. Mijn vijanden jagen 
op mij, maar bij u ben ik veilig. 

Ik wil de Heer danken, want hij is 
goed voor mij. Hij heeft mij geholpen 
toe ik aangevallen werd. Heb de Heer 
lief, jullie die hem trouw zijn. 

Lezing: lez Matth 21, 23-32 

Koor: F. Mendelssohn-Bartholdy 
Lass, o Herr, mich Hülfe finden, neig’ dich gnädig meinem Flehn,  
willst gedenken du der Sünden, nimmermehr kann ich besteh’n. 
Soll mein Sorgen ewig dauern, sollen Feinde spotten mein?  
Schwach und hülflos soll ich trauern und von dir vergessen sein? 
Lass, o Herr... 

 

Verstilling  
Ik heb mij nu zo luid tot u gericht 
dat uw zwijgen is gaan klinken 
naar de stilte in een bladstil bos 
nadat er ‘s nachts uit een tent 
een kind geroepen heeft en het was 
het mijne niet. Ik twijfel niet 
aan uw bestaan zo lang u tot mij 



zwijgt. Het is aan mij, u laat mij vrij 
om uit uw echoënde stilte op te staan.                     Willem Jan Otten 

 

 

 Canticum 

 
Koor: Nunc Dimittis, (de Lofzang van Simeon) F. 
Mendelssohn-Bartholdy Laat nu, Heer, uw dienstknecht vrijuit 
gaan in vrede naar uw woord. 
 

Gebeden 

L: Voorbeden, Stil gebed,  Onze Vader – de klok luidt – . 

Mogelijkheid om een kaarsje op te steken onder 
muziekgebed: F.Mendelssohn-Bartholdy, Psalm 42, dl.1 en 4.  
L: Avondgebed 

 
Lied:  

Verleih uns Frieden gnädiglich, 
Herr Gott, zu unsern Zeiten. 
Es ist doch ja kein andrer nicht, 
der für uns könnte streiten, 
denn du, unser Gott, alleine.  

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. 

 
 
L:  Ga met God en Hij zal met je zijn, 
 jou nabij op al je wegen 

 met zijn raad en troost en zegen.    
 
Zegenbede 
The Lord bless thee and keep thee, 
The Lord make his face to shine 
upon thee and be gracious unto 
thee,The Lord lift up his 
countenance upon thee and give 
thee peace. 
Allen: Amen 

De Heer zegene en behoede u 
de Heer doe zijn aangezicht over 
u lichten en zij u genadig 
De Heer verheffe zijn aangezicht 
over u en geve u vrede.  
 
Allen: Amen 

 



Muziek: F. Mendelssohn-Bartholdy: ‘Deines Kind Gebet’ 
 

- De kaarsen worden gedoofd - 
 

Wij gaan weer de stilte in, ook nu is er gelegenheid om een kaarsje op te 
steken. 
 
Aan de uitgang kunt een bijdrage geven om de vespers mogelijk te 
maken. Alleen met uw steun kunnen we deze muziekvespers houden. 
Mocht u een bedrag willen overmaken voor dit doel, dan kunt u uw gift 
overmaken op banknummer IBAN: NL29RABO373711530 t.n.v. 
Protestantse Gemeente Lochem o.v.v. vespers. Hartelijk dank. 
 
Elke laatste zondag van de maand vieren we in de St. Gudulakerk om 
19.00 vespers. De eerstvolgende vespers:  
25 oktober: Slavische vespers bij kaarslicht en iconenexpositie. 
29 november: Evensong 
13 december: Festival of lessons and carols 
 
In deze vespers:  
Lector: Angela Hijzelendoorn 
Koor: Capella Gudula 
Orgel: Wilbert Berendsen 
Samenstelling, leiding: Els Dijkerman 
 
Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) 
Mendelssohn –  stammend uit een joods geslacht maar protestants 
gedoopt – schreef in opdracht van Engelse kerkmusici en kerkleiders 
aardig wat  kerkmuziek voor de kathedrale kerkmuziekpraktijk. Zijn 
bekendste lied is het kerstlied Hark the herald angels sing, maar ook 
werken op Duitse tekst werden in de Engelse kerken gezongen. 
Mendelssohn kwam zelf ook naar Engeland. Zo dirigeerde hij zijn 
oratorium Paulus op het Birmingham Festival.Mooi om vandaag deze 
muziekgeschiedenis in herinnering te nemen. 
 
Capella Gudula, genoemd naar de heilige van de St. Gudulakerk in 
Lochem, is een vocaal ensemble dat zich richt op klassieke 
ensemblezang. Capella Gudula zingt vooral in de St. Gudulakerk van 
Lochem en de St. Walburgiskerk van Zutphen. Daarnaast schrijft het 
ensemble o.a. met het Nederlands Kamerkoor, Gregoriaans Festival 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Oratorium


Den Bosch en Stiftung Kloster Frenswegen vocale geschiedenis. 
www.capellagudula.nl of volg ons op facebook. 
 
Koorleden van Capella Gudula  
Harmke ten Have 
Judith ten Have 
Corinne Ovinge 
Gudrun Herb 
Baukje Toren 
 

Marijke Steemers 
Arjen van Gijssel 
Luis Oliva 
Gerrit Jan Hamerslag 
Jurriaan Poesse 
 

Gilde der beiermeesters 

Het gilde der beiermeesters luidt elke maand voorafgaand aan de vespers de 
drie grote klokken in de toren. Bezoekers zijn vanaf 18.45 uur welkom in de 
toren om dit luiden bij te wonen. Houd rekening met een flink aantal 
traptreden. De klok luidt ook tijdens het bidden van het Onze Vader, naar oud 
gebruik. 
 

http://www.capellagudula.nl/

