
Samenzang gezang 328  
Preek 
Muziek  
 
Bezinningstekst  
 
Heinrich Schütz (Becker-Psalter 1661, Psalm 66) - tekst: Bep Hagen  
 

God, als een vogel uit uw hand  
stijg ik omhoog in stralend licht,  
jubelend voor uw aangezicht, 
tot ik weer in uw handpalm land. 
 
En waar uw adem mij bezielt,  
draag ik het licht de wereld in:  
iedere dag een nieuw begin,  
iedere nacht een dankbaar lied.  
 
Ook als mijn mond uw vreugd' ontkent  
en zij verstomt door levens leed,  
houdt zich mijn ziel voor U gereed,  
tot Gij weer nieuwe woorden zendt.  
 
Zie hoe ik speel in zonneschijn!  
Nu mij uw liefde heeft gekust,  
weet ik mij veilig in uw rust,  
mag ik een kind van blijdschap zijn. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Slotlied: gezang 434  
Samenzang: 1 allen, 2 koor, 3 allen, 4 koor, 5 allen 
 
Zegen 
 
 

 

 

  God, ik wil uw naam loven (‘verhogen’) 
  mijn leven lang… 

 
 

 

 

 

 

 

 

Muzikale viering rondom de 350ste sterfdag van Heinrich Schütz 
13 november 2022, Protestantse Kerk ‘de Brabantse Olijfberg’ 

m.m.v. De Completen 

 



Orde van dienst  
 
Stilte – votum en groet 
 
Kadering van de viering  

350 jaar geleden (op 6/11/1672) overleed op hoge leeftijd Heinrich Schütz. Als 
componist aan het hof in Dresden had hij zijn muzikale gaven o.a. ten dienste 
gesteld aan de uitbouw van de Lutherse eredienst. Een van zijn levensmotto’s 
was: Ik zal de Heer lofzingen, zolang ik leef (Cantabo Domino in vita mea). Naast 
meerkorige kerkmuziek schreef hij ook melodieën en zettingen voor de 
Psalmberijming van Cornelius Becker (1628/1661). In deze viering horen we er 
drie, met Nederlandse teksten, uit de bundel ‘Contrafacten’ (1988). 
 

Heinrich Schütz (Becker-Psalter 1661, Psalm 145) – melodie, zie voorzijde 
Tekst: Ad den Besten  
 
Ik wil U loven levenslang,  
Gij die mij levend maakte, 
mij stelde in de hoge rang  
van uw licht geraakten.  
o God, die mij in 't donker zocht 
tot ik in uw warme ademtocht  
verbaasd naar U ontwaakte.  

Gij hebt U zelf mij meegedeeld,  
gelijk de zon de bloemen,  
zo vind ik in mijn hart uw beeld,  
zo kan mijn mond U noemen;  
en op de aarde, stil voor U,  
met al de uwen wil ik nu  
het mens'lijk leven roemen.  

 
Ik leef in U, o Zonneschijn;  
Gij gunt m' in U te spelen  
en zingen en gelukkig zijn, wie  
zou mij dit ontstelen?  
Mijn licht, ga niet bij mij vandaan,  
zoudt Gij die deelt in mijn bestaan  
ook in mijn dood niet delen? 

 
Drempelgebed  
 
Samenzang Psalm 139 in beurtzang 

Allen vers 1  
Koor verzen 2 en 3 (zettingen van Claude Goudimel) 
Allen: vers 8 

 
Kyrie en gloria 
Heinrich Schütz (Becker-Psalter 1661, Psalm 77)  
tekst: J.W. Schulte Nordholt (vrij naar Psalm 77:1-14)  
 

 
1. Ik hef tot God mijn bange stem 
ik roep tot Hem: 
o God, kom mij te stade! 
Ik steek mijn handen uit naar God, 
ik ben in nood, 
ik smeek Hem om genade. 
Ik roep hem aan 
mijn bij te staan. 
Als Hij mij niet 
zijn bijstand biedt, 
bij wie ga ik te rade. 
 
3. Gaat dan mijn trouwe God aan mij  
voorgoed voorbij  
en is Hij mij vergeten?  
Wendt Hij van mij zijn aangezicht,  
zijn zoete licht,  
wil Hij niet van mij weten?  
Kent Hij mij niet,  
als Hij mij ziet?  
Is Hij niet meer  
de trouwe Heer,  
naar wie ik graag wil heten?  

2. Steeds denk ik in mijn bitterheid  
aan d'oude tijd,  
de lang vervlogen jaren.  
Toen was ik jong,  
ik lacht' en zong  
en speelde op de snaren.  
't Is als een waan 
voorbijgegaan,  
een zoete droom,  
op 's levens stroom  
voorbij, voorbij gevaren.  
 
4. Maar toen ik mij verdiepte in  
de vreemde zin  
van leven en van lijden,  
begreep ik, dat mijn God mij niet  
voorgoed verliet,  
ja nooit van mij zal scheiden;  
dat Hij er is  
in duisternis,  
in leed en pijn  
nabij zal zijn  
tot aan het eind der tijden.  

 
5. Dan wordt het alles openbaar  
en zonneklaar  
de zin van al ons duister,  
en heerlijkheid en eer en macht  
wordt Hem gebracht  
en door de heem’len ruist er  
de eeuwen lang  
één grote zang  
van zaligheid  
Hem toegewijd  
en ongekende luister. 
 

Gebed bij de opening van het Woord 
Schriftlezing Kolossenzen 3: 12-17  
 
v. 16: Zing met heel uw hart psalmen, lofzangen en geestelijke liederen  
 In het Grieks: ‘psalmen, hymnen, en oden’ 
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