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EVENSONG 
zondag 5 februari 2023– 17. 00 uur 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SINT JACOBSKERK VLISSINGEN 
 
Liturg   : Ds. Henk Hortensius 
Organist  : Jos Vogel 
Koor  : de Evensingers  o.l.v. Ineke Wijkhuijs – van den Driest 
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U mag zelf kiezen om de liederen in het Nederlands of Engels mee te zingen.  
 
ORGELVOORSPEL 
 
STILTEMOMENT 
Allen gaan staan 
 
PROCESSIE: KOOR- EN GEMEENTEZANG:  
New every morning is the love (NEH 238, Lied 215) S. Webbe 1740-1816.  
Koor 1-2, Allen (Engels) 4, 3 en 6    of (Nederlands) 3, 6 en 7  
 
OPENINGSVERS: liturg met respons allen 
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U kunt gaan zitten 
 
WELKOM EN VOORBEREIDING 
 
KOOR- EN GEMEENTEZANG:  
Just as I am (NEH 294, Lied 377): A.H. Brown 1830-1926 
Koor 1, Allen 2-3 5 en 6 
 
  
STILTEMOMENT 
 
KOOR: Psalm 31: 1-9, 21-27. (KJV 1611):  
Chant Thomas W. Hanforth (1775-1783) 
 
1. In thee, O Lord, have I put my trust; let me never be put to confusion. 
Deliver me in thy righteousness. 2. Bow down thine ear to me; make haste to 
deliver me. 3. And be thou my strong rock, and house of defence, that thou 
mayest save me 4. For thou art my strong rock, and my castle; be thou also my 
guide, and lead me for thy Names' sake. 5. Draw me out of the net that they 
have laid privily for me; for thou art my strength. 6. Into thy hands I commend 
my spirit; for thou hast redeemed me, O Lord, thou God of truth. 7. I have 
hated them that hold of superstitious vanities, and my trust hath been in the 
Lord. 8. I will be glad and rejoice in thy mercy; for thou hast considered my 
trouble, and hast known my soul in adversities. 9. Thou hast not shut me up 
into the hand of the enemy; but hast set my feet in a large room. 
21. O how plentiful is thy goodness, which thou hast laid up for them that fear 
thee, and that thou hast prepared for them that put their trust in thee, even 
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before the sons of men! 22. Thou shalt hide them privily by thine own 
presence from the provoking of all men; 
thou shalt keep them secretly in thy tabernacle from the strife of tongues. 23. 
Thanks be to the Lord; for he hath showed me marvellous great kindness in a 
strong city. 24. And when I made haste, I said, I am cast out of the sight of 
thine eyes. 25. Nevertheless, thou heardest the voice of my prayer, when I 
cried unto thee. 26. O love the Lord, all ye his saints; for the Lord preserveth 
them that are faithful, and plenteously rewardeth the proud doer. 27. Be 
strong, and he shall establish your heart, all ye that put your trust in the Lord. 
 
Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Ghost. As it was in the 
beginning, is now and ever shall be, world without end. Amen. 
 
Psalm 31: 2-9 en 20-25 (NBV21) 
2 Bij U, HEER, schuil ik, maak mij nooit te schande. Bevrijd mij en doe mij 
recht, 3. hoor mij, haast u mij te helpen, 3. wees voor mij een rots, een 
toevlucht, een vesting die mij redding biedt. 4. U bent mijn rots, mijn vesting, 
U zult mijn gids zijn, mij leiden, tot eer van uw naam, 5. mij losmaken uit het 
net dat voor mij is gespannen, U bent mijn toevlucht. 6. In uw hand leg ik mijn 
geest, HEER, trouwe God, verlos mij. 7. Wie armzalige goden vereren – ik haat 
ze, ík vertrouw op de HEER. 8. Ik zal mij verblijden, juichen over uw trouw, 
want U ziet mijn ellende, U kent de nood van mijn ziel, 9. U laat niet toe dat de 
vijand mij insluit, U geeft mijn voeten de ruimte. 20. Hoe groot is het geluk dat 
U hebt weggelegd voor wie U vrezen, dat U bereid hebt voor wie schuilen bij 
U, heel de wereld zal het zien. 21. U verbergt hen in de beschutting van uw 
gelaat voor de lagen en listen van mensen, uw tent biedt hun een schuilplaats 
voor de laster van kwade tongen. 22. Geprezen zij de HEER om zijn trouw, Hij 
heeft een wonder voor mij verricht, Hij ontzette mij als een belegerde stad. 
23. In mijn angst had ik gezegd: ‘Ik ben verbannen uit uw ogen,’ maar U hebt 
mijn smeekbede gehoord toen ik U om hulp riep. 24. Getrouwen van de HEER, 
heb Hem lief. De HEER behoedt de standvastigen, voorgoed rekent Hij af met 
de hoogmoedigen. 25. U die uw hoop vestigt op de HEER: wees allen sterk en 
houd moed. 
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin 
en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
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CANTOR: eerste lezing: Spreuken 3: 1-8 (NBV21) 
 
3 Heb ontzag voor de HEER 
1. Mijn zoon, vergeet mijn lessen niet, houd in je hart mijn richtlijnen vast. 2. 
Ze vermeerderen de dagen van je leven, geven je vele jaren van geluk. 3. 
Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je 
hart. 4. God en de mensen zullen je genegen zijn en je zult waardering 
ondervinden. 5. Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen 
inzicht. 6. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg. 7. 
Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de 
weg. 8. Het zal je sterken als een medicijn, het verkwikt je lichaam. 
 
KOOR: Magnificat, Lofzang van Maria. E.G. Monk (1819-1900). 
 

My soul doth magnify the Lord, and 
my spirit hath rejoiced in God my 
Saviour.  
For he hath regarded the lowliness of 
his handmaiden: for, behold, from 
henceforth all generations shall call 
me blessed. 
For he that is mighty hath magnified 
me: and holy is his name. 
 
And his mercy is on them that fear 
him throughout all generations. 
He hath shewed strength with his 
arm: he hath scattered the proud in 
the imagination of their hearts. 
 
 
He hath put down the mighty from 
their seats, and hath exalted the 
humble and meek. 
He hath filled the hungry with good 
things, and the rich he hath send 
empty away. 

Mijn ziel maakt groot de Heer en 
mijn geest verheugt zich in God, 
mijn zaligmaker, omdat Hij de 
nederige staat van zijn 
dienstmaagd heeft aangezien. 
Want zie, van nu af zullen alle 
geslachten mij zalig spreken. 
Want grote dingen heeft Hij aan 
mij gedaan, Hij die machtig is, en 
heilig is zijn Naam. 
En zijn barmhartigheid is van 
geslacht tot geslacht over 
diegenen die hem vrezen. 
Hij heeft een krachtig werk gedaan 
door zijn arm: Hij heeft de 
hoogmoedigen verstrooid in de 
gedachten hunner harten. 
Hij heeft machtigen van de troon 
gestoten en nederigen heeft Hij 
verhoogd. Hongerigen heeft Hij 
met goederen vervuld en rijken 
heeft Hij ledig weggezonden. 
Hij heeft zijn knecht Israël 
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He remembering his mercy hath 
holpen his servant Israël, as he 
promised to our  forefathers, 
Abraham and his seed for ever. 
 
Glory be to the Father and to the Son 
and to the Holy Ghost; as it was in 
the beginning, is now and ever shall 
be: world without end. Amen.  

geholpen opdat hij gedachtig zou 
zijn aan zijn barmhartigheid, gelijk 
Hij gesproken heeft tot onze 
voorvaderen, tot Abraham en zijn 
zaad, in eeuwigheid. 
Ere zij de Vader en de Zoon en de 
Heilige Geest, zoals het was in den 
beginne, nu is en altijd zal zijn: 
wereld zonder einde. Amen.  

 
VOORGANGER: tweede lezing: 1 Korintiërs 2: 1-5 (NBV21) 
 
1. Broeders en zusters, toen ik bij u kwam om u het geheim van God te 
verkondigen, beschikte ook ik niet over uitzonderlijke welsprekendheid of 
wijsheid. 2. Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over 
Jezus Christus – de gekruisigde. 3. Bovendien kwam ik bij u in al mijn zwakheid 
en was ik angstig en onzeker. 4. De boodschap die ik verkondigde overtuigde 
niet door wijsheid, maar bewees zich door de kracht van de Geest, 5. want uw 
geloof moest niet op menselijke wijsheid steunen, maar op de kracht van God. 
 
KOOR Nunc Dimittis / Lofzang van Simeon, V. Novello (1781-1861) 
 

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. 
To be a light to lighten the gentiles 
and to be the glory of thy people 
Israel. 
Glory be to the Father and to the 
Son and to the Holy Ghost,  
as it was in the beginning, is now 
and ever shall be:  
world without end. Amen. 

Nu laat Gij, Heer, uw dienstknecht 
gaan, naar uw woord in vrede. 
Mijn ogen mochten uw heil 
aanschouwen dat Gij voor alle volken 
bereid hebt: 
 
Een licht tot verlichting der heidenen, 
tot heerlijkheid van uw volk Israël. 
 
Ere zij de Vader en de Zoon en de 
Heilige Geest,  
zoals het was in den beginne, nu is en 
altijd zijn zal:  
wereld zonder einde. Amen. 
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KOOR- EN GEMEENTEZANG: Take my life and let it be (Caho&n 625, Lied 912): 
Allen 1,2,3 en 6.

INLEIDING TOT DE GEBEDEN 
Voorganger: Zegen de Heer  ALLEN: De naam des Heren zij geprezen. 
Voorganger: De Heer met u allen  ALLEN: Zijn vrede met u. 
v: Laten wij bidden.    KOOR: (gezongen) Heer ontferm u, 

Christus ontferm u, Heer ontferm u. 
Allen: Onze Vader … 

v: Toon ons, God, uw erbarmen  Allen: en schenk ons uw heil. 
v: Geef wie ons regeren bevrijding,  Allen: dat zij antwoorden als wij roepen. 
v: Uw kerk zal zich hullen in  
    gerechtigheid    Allen: en Uw getrouwen zullen juichen. 
v: Bevrijd Uw volk, o God   Allen: en zegen Uw erfdeel. 
v: Geef in onze dagen vrede,  Allen: Wie anders dan Gij zal voor ons 
              strijden? 
v: Schep in mij een zuiver hart, o God  Allen: en neem Uw heilige Geest niet  

            van mij! 
COLLECTA GEBEDEN 
GEBED VAN DE ZONDAG 
(Voorganger): Heer, onze God, neem onze zwakheid ter harte, verleen ons 
kracht, zo bidden wij, om naar lichaam en ziel staande te blijven, opdat wij 
overwinnen door uw hulp in al wat ons, ook door onze schuld, bedreigt. Door 
Jezus Christus, onze Heer, 
     Koor: Amen  
GEBED OM VREDE 
(Voorganger): O God, Van U zijn alle verlangens afkomstig, elke goede raad 
en alle goede werken. Geef aan uw dienaren die vrede die de wereld niet 
geven kan, zodat ons hart in staat mag zijn te gehoorzamen aan Uw geboden 
en wij, door U bevrijd van de angst voor onze vijanden, onze tijd en rust en 
vrede doorbrengen, door Jezus Christus onze Heer, 

Koor: Amen 
GEBED OM HULP IN ALLE GEVAAR 
(Voorganger) Verlicht onze duisternis, zo smeken wij U Heer; en bescherm ons 
door uw grote genade tegen alle dreiging en gevaar van deze nacht; door uw 
Zoon, Jezus Christus onze Heer, 

Koor: Amen  
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ANTHEM (Koor) O taste and see. R.V. Williams (1872-1958). 
 
(Ps 34: 8) 
O taste and see how gracious the Lord is! 
Blest is the man that trusteth in him.  
 
 

(Ps 34: 9) 
Proef en zie dat de HEERE goed is; 
welzalig de man die tot Hem de 
toevlucht neemt. 
 

SLOTGEBEDEN MET RESPONS DOOR HET KOOR: G. Gibbons 
     Allen: (gesproken) Amen  
STILTEMOMENT 
Allen gaan staan 
 
KOOR- EN GEMEENTEZANG:  
Roud me falls the night (NEH 249, Lied 835) A. Drese 1620-1710 
Allen: 1 t/m 3, koor 4 

GEZONGEN ZEGENBEDE: voorganger met respons gemeente 

 
RECESSIE: Koor- en gemeentezang  
God be with you (Presbytarian Hymnal 541, lied 416) R.V. Williams 
Koor: 1, Allen 2, 3 en 4 
 

 
 
 
ORGELSPEL 
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De Evensingers zijn een activiteit van het Vocaal Ensemble Elancore, opgericht 
door Leo P. Smit. In de loop van de tijd is het verzorgen van de Evensong de 
hoofdactiviteit van het koor geworden. Ineke Wijkhuijs-van den Driest is 
dirigent en muzikaal leider van het koor. 
Een andere activiteit van het koor is de groep ‘Dickens singers’ die in de 
adventstijd in 19e eeuwse kledij Carols ten gehore brengen op markten en 
braderieën op Walcheren. 
Voor de Evensong is het koor op zoek naar aanvullende stemmen in alle 
stemsoorten. Enige koorervaring is gewenst, omdat de muziek voor de 
Evensong in korte tijd wordt ingestudeerd (2 repetities, waarvan 1 op 
vrijdagavond een week voorafgaand aan de Evensong en 1 op 
zaterdagochtend de dag voorafgaand aan de Evensong). 
Bent u een redelijk geoefend zanger en hebt u interesse? Stuur dan een 
mailtje naar gj.smit56@gmail.com.  
 
Wilt u de aankondiging van de Evensong graag ruim een week van tevoren per 
e-mail ontvangen? Stuurt u dan een berichtje naar gj.smit56@gmail.com.  
 
 
 
Bronnen:  
Liedboek / New English Hymnal / Complete Anglican Hymns old & new/ 
Presbyterian Hymnal / Nieuwe Bijbelvertaling 2021 / King James Version 1611 
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