
 
 

Jubileumviering 
200 jaar een Antwerps (t)huis voor protestanten 
 
 
Vooraf: muziek (orgel) 

o Ein feste Burg (D. Buxtehude) 
o Voluntary in D (J. Stanley) 

 
Intrede: orgel Ein feste Burg (Max Reger) 
Koor en piano: Gezang 320: 1, 2 (koor en piano)  
 
1. Zingt een nieuw lied voor God de Here 
en weest van harte zeer verblijd. 
God wil alhier met ons verkeren, 
hier wordt een huis voor Hem bereid. 
Hij heeft de hand 
en het verstand 
gezegend voor het werk, 
de bouw van Christus' kerk. 

2 Kinderen van eenzelfde Vader, 
komt nu tesaam van zuid en noord. 
Van oost en west treden wij nader 
tot dit welaangename oord. 
Kracht van de jeugd, 
breng nu verheugd 
de stenen bij elkaar. 
God helpt u wonderbaar.

 
Welkomstwoord door de ouderling van dienst 
Zingen: gezang 320: 3 en 4  

 
 
 
3 God wil aan ons telkens weer tonen 
dat Hij genadig is en trouw. 
Dat Hij met ons samen wil wonen, 
geeft ons de moed voor dit gebouw. 
Maar niet met steen 
en hout alleen 
is 't grote werk gedaan. 
't Zal om onszelve gaan. 
 

4 De Heil'ge Geest geeft taal en teken. 
Christus deelt al zijn gaven uit. 
De Vader zelf wil tot ons spreken 
en elk verstaat wat het beduidt. 
Wees ons nabij 
en maak ons vrij 
in dit uw heiligdom. 
Kom, Here Jezus, kom!

Duiding van de viering: 200 jaar geleden…  
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Voorbereiding  
Posaunenchor Irische Segenswünsche (Arr.: Matthias Schmeiß) 
Gebed: Kyrie en gloria  

o Zingen gezang 169: 1 en 2  
Melodie : Nun freut euch lieben christgemein 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2. Maar wij verkozen ’t duister meer 
dan ’t licht door God geschapen 
en dwaalden weg van onze Heer 
als redeloze schapen. 
Wij hebben dag en nacht verward, 
de nacht geprezen in ons hart 
en onze dag verslapen. 

 
o Lezen/bidden: berijmd vers 3 en 4 (VPKB Hasselt) 
o Tussenspel Posaunenchor : koraalzetting Nun freut euch lieben 

christ‘gmein 
o Zingen gezang 169: 5 en 6  
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5 
Heer Jezus, die ons hebt bezocht, 
Gij opgang uit den hoge, 
die onze ziel hebt vrijgekocht, 
dat zij U dienen moge, – 
Gij herder die ’t verlorene zoekt, 
de hemel heeft ons niet vervloekt: 
God is om ons bewogen. 
 

6 
Zingt dan de Heer, stem allen in 
met ons die God lof geven: 
Hij schiep ons voor een nieuw begin, 
hoeveel wij ook misdreven. 
Hij riep ons uit de nacht in ’t licht 
van zijn genadig aangezicht. 
In Christus is ons leven! 

 
 
Dienst van het Woord 
Gebed bij de opening van de Schriften  
Inleiding op de lezing van Psalm 84  
Eerste Lezing, uit het Oude Testament: Psalm 84  
 

Hoe lieflijk is uw woning, 
HEER van de hemelse machten. 
 
 Van verlangen smacht mijn ziel 
naar de voorhoven van de HEER. 
Mijn hart en mijn lijf roepen 
om de levende God. 
 
 Zelfs de mus vindt een huis 
en de zwaluw een nest 
waarin ze haar jongen neerlegt, 
bij uw altaren, HEER van de hemelse machten, 
mijn koning en mijn God. 
Gelukkig wie wonen in uw huis, 
gedurig mogen zij u loven.   sela 
 
Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken, 
met in hun hart de wegen naar u. 
Trekken zij door een dal van dorheid, 
het verandert voor hen in een oase; 
rijke zegen daalt als regen neer. 
Steeds krachtiger gaan zij voort 
om in Sion voor God te verschijnen. 
 
HEER, God van de hemelse machten, hoor mijn gebed, 
luister naar mij, God van Jakob.  sela 
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God, ons schild, zie naar ons om, 
sla goedgunstig het oog op uw gezalfde. 
Beter één dag in uw voorhoven 
dan duizend dagen daarbuiten, 
beter op de drempel van Gods huis 
dan wonen in de tenten der goddelozen. 
 
Want God, de HEER, is een zon en een schild. 
Genade en glorie schenkt de HEER, 
zijn weldaden weigert hij niet 
aan wie onbevangen op weg gaan. 
HEER van de hemelse machten, 
gelukkig de mens die op u vertrouwt. 

 
Daarbij Vers 2-5 in vele talen. 
 
Zingen: Psalm 84: 1 en 2  
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2.  
Het heil dat uw altaar omgeeft 
beschermt en koestert al wat leeft. 
De mus, de zwaluw vindt een woning. 
Haar jongen zijn in veiligheid. 
Mij is een schuilplaats toebereid 
in het paleis van U, mijn koning. 
Heil hen die toeven aan uw hof 
en steeds zich wijden aan uw lof. 

 
Tweede Lezing,  uit het Nieuwe Testament: 2 Korinthiërs 4, 1-6 
(Evangelisch-Lutherse Kerk) 
 

Omdat God ons in zijn barmhartigheid deze taak gegeven heeft, verzaken wij onze 
plicht niet. Integendeel, we hebben ons afgekeerd van heimelijke lafheid: we gaan 
niet sluw te werk, vervalsen het woord van God niet, maar maken de waarheid 
openlijk bekend. Zo bevelen we ons ten overstaan van God aan bij ieders geweten. 
Wanneer er dan toch nog een sluier ligt over het evangelie dat wij verkondigen, 
geldt dit alleen voor hen die verloren gaan: de ongelovigen, van wie de gedachten 
door de god van deze wereld zijn verblind, waardoor ze het licht van het evangelie 
niet kunnen zien, de luister van Christus, die het beeld van God is. Wij verkondigen 
niet onszelf, wij verkondigen dat Jezus Christus de Heer is en dat wij omwille van 
Hem uw dienaren zijn. Want de God die heeft gezegd: ‘Uit de duisternis zal licht 
schijnen,’ heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons te verlichten met de 
kennis van zijn luister, die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus. 

 
Zingen Psalm 84: 4 en 6  
 
4 
Van kracht tot kracht 
                            gaan zij steeds voort.  
Hun lied weerklinkt van oord tot oord, 
tot zij Jeruzalem betreden, 
waar alle pelgrims binnengaan 
om voor Gods aangezicht te staan. 
Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden. 
Verhoor mij, God van Israël, 
die alles leidt naar uw bestel.  

 
6 
Want God onze Heer die ons mild 
bestraalt als zon, beschermt als schild, 
zal in genade ons verhogen. 
Zijn hand onthoudt het goede niet 
aan wie oprecht Hem hulde biedt 
en eerlijk wandelt voor zijn ogen. 
Heer, die het al in handen houdt, 
welzalig die op U vertrouwt. 

 
 
Uitleg en verkondiging (Dr. Thorsten Jacobi) 
Meditatieve muziek: Posaunenchor Verleih uns Frieden gnädiglich  
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Dienst van het antwoord 
 
Geloofsbelijdenis 
Zingen Gezang 477: Geest van hierboven/In dir ist Freude  

o Voorspel: Posaunenchor 
o Zingen D/NL 

 

 
 

In dir ist Freude, 
in allem Leide, 
o du süßer Jesu Christ! 
durch dich wir haben 
himmlische Gaben, 
du der wahre Heiland bist. 
 
Hilfest von Schanden, 
rettest von Banden; 
wer dir vertrauet, 
hat wohl gebauet, 
wird ewig bleiben. 
Halleluja. 
 
Zu deiner Güte 
steht unser G'müte. 
An dir wir kleben 
in Tod und Leben, 
nichts kann uns scheiden. 
Halleluja. 

Geest van hierboven, leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
 
Hemelse Vrede, deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
 
Wij mogen zingen, van grote dingen, 
als wij ontvangen al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
 
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, 
als wij herboren Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan.  
Halleluja! 
 
 
 
 
 
 
 

Dankgebed en voorbeden – stil gebed – gebed des Heren. 
 
Groet vanwege Pfr. Wolfram Fromke 

Muziek: Posaunenchor: Kleiner Marsch für Tuba und Posaunenchor 
(Traugott Fünfgeld) 
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Reformationstag/Hervormingsdag: Lutherlied (ein feste Burg) 
 

o Voorspel: Posaunenchor 
o Samenzang van Luthers lied: NL/D/NL 

 

 
 
 
Mit unsrer Macht ist nichts getan, 
wir sind gar bald verloren; 
es streit' für uns der rechte Mann, 
den Gott hat selbst erkoren. 
Fragst du, wer der ist? 
Er heißt Jesus Christ, 
der Herr Zebaoth, 
und ist kein andrer Gott, 
das Feld muß er behalten. 

Gods heilig woord alleen houdt stand, 
Gods waarheid zal ons staven. 
Hij leidt ons en met milde hand 
schenkt Hij zijn geestesgaven. 
Al rooft de tiran 
ons wat hij maar kan, 
ons goed en ons bloed, – 
laat hem zijn overmoed! 
Gods rijk blijft ons behouden.
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Heenzending en zegen  
(we staan recht)  
 
Zingen Gezang 456: 1 en 2 (Zegen ons algoede /Segne und behüte) 
 

1. 
Zegen ons, Algoede, 
neem ons in uw hoede 
en verhef uw aangezicht 
over ons en geef ons licht. 

2 
Stort, op onze bede, 
in ons hart uw vrede, 
en vervul ons met de kracht 
van uw Geest bij dag en nacht. 

 
ZEGEN  
 
Zingen Gezang 456:3 (met Posaunenchor) 
 

Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 

 
Sortie: Posaunenchor: Fanfare (Jens Uhlenhoff) 
 
NB: Bij de uitgang staan twee collectemandjes:  

1. Kerkewerk 
2. Restauratie trap naar orgel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gezamenlijke viering van de Brabantse Olijfberg (Antwerpen), de Evangelisch-
Lutherse Kerk (Antwerpen), Deutschsprachige Evangelische Gemeinde (Provinz 
Antwerpen), Protestantse kerkgemeente (Hasselt). 
M.m.v. Posaunenchor uit Steinbach-Hallenberg o.l.v. Dorothea Krüger 
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