
ORDE VAN DIENST
    

voor de samenkomst in de Pieterskerk te Leiden

3 oktober 2020 - 10.00 uur

Ter herdenking van het Ontzet van Leiden

op 3 oktober 1574



Leidens Ontzet 3 oktober 2020

Thema:  Verlangen naar gemeenschap 
Voorganger:  Claartje Kruijff
 Collegium Musicum o.l.v. Gerrit Maas
Orgel:  Leo van Doeselaar
 Marinierskapel der Koninklijke Marine 
 o.l.v. majoor Arjan Tien

Voorafgaand aan de dienst luisteren we naar 

Koperensemble van de Marinierskapel 
der Koninklijke Marine 
o.l.v. majoor Arjan Tien 
Eric Whitacre - “October”

Blaasnonet van de Marinierskapel der Koninklijke Marine 
o.l.v. majoor Arjan Tien
Charles Gounod - uit: “Petite Symphonie” - deel 3 Scherzo
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Koor zingt met orgelbegeleiding

Leiden, stad van mijn hart  
E. Filemon & R. Heruer

2. Waar de Rijnen samenstromen
Werd een trotse burcht gebouwd
Teken van wat eens zou komen
Stad van glorie nieuw en oud
Welkom was in elke tijd
Wie vluchtte om standvastigheid
Leiden fier en eeuwig koen
Stad van mijn hart door nu en toen

3. Stad met veel beroemde zonen
Leiden is hun wieg geweest
Zie hoe zij de wereld tonen
Grootheid door een vrije geest
Zij genoten Leidens gunst
In wetenschap en schone kunst
Zo kwam Leiden aan zijn roem
Stad van mijn hart door nu en toen

4. Leiden trots van Neerlands steden
Parel van het Hollands land
Stad met eeuwenlang verleden
Heeft mijn toekomst in de hand
Leidse kleuren draag ik fier
Geen and’re stad lokt mij van hier
Rood en wit in mijn blazoen
Stad van mijn hart door nu en toen

3



Welkom & begroeting 

Koor zingt met orgelbegeleiding

Psalm 9  
In de berijming door Petrus Datheen.

6. 
Mijn vijanden hebt gij verdaan,
En de booz’ all’ haast doen vergaan.
Gij hebt haar gedachtenis prachtig
Te niet gedaan door uw hand krachtig.

1. 
Heer, ik wil U uit ’s harten grond
Prijzen, en overal doen kond
Uw wonderen in alle wijken,
Die niet en zijn om vergelijken.

Toelichting: Na het beleg en ontzet in Leiden werd er tijdens de 
herdenkingsdienst in de Pieterskerk in 1574 als eerste lied Psalm 9 gezongen 
in de toenmalige moderne berijming van 1566 door Petrus Datheen. De tekst 
spreekt over het “wijken” en “vlieden” van de vijand (het vluchten) en dankt 
daar God voor. Het is een onafgebroken traditie gebleven om rondom 
3 oktober in de kerk bij elkaar te komen. Vandaag vieren wij de 446e keer.
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Voordracht van de stadsdichter

Collegium Musicum 
o.l.v. Gerrit Maas
Giovanni Pierluigi da Palestrina - Super flumina Babylonis

Gebed

Collegium Musicum met koperkwintet 
van de Marinierskapel 
o.l.v. Gerrit Maas: 
Francisco Guerrero - Missa super flumina Babylonis - Gloria

Schriftlezing: 
1 Korintiërs 12, 12-26

Collegium Musicum met de Marinierskapel 
o.l.v. majoor Arjan Tien
Johann Sebastian Bach - O Jesu Christ, meins Lebens Licht

Overdenking

Collegium Musicum met blaasoctet van de Marinierskapel 
o.l.v. majoor Arjan Tien
Joseph Haydn - uit: “Die Schöpfung” - Vollendet ist das große Werk
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Gebeden

Stilte

Onze Vader

Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw Naam worde geheiligd, 
Uw koninkrijk kome, 
Uw wil geschiede op aarde, zoals in de hemel
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, 
Zoals wij ook onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk, 
en de kracht en de heerlijkheid, 
in eeuwigheid, Amen.
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Het simpele gerei,
het brood, dat is gesneden,
de stilte, de gebeden -
Want de avond is nabij.

Uit tranen en uit pijn
dit samenzijn verkregen:
bij sober brood de zegen
twee in úw naam te zijn.

Waar aan de witte dis
uw teken wordt beleden
verschijnt Gij-: 'u zij vrede'.
gij Brood - gij Wijn - gij Vis.

Uit: Verzamelde gedichten, 1985.

Koor zingt met orgelbegeleiding en soliste 
Anne-Marie Rijnenberg
o.l.v. Gerrit Maas
De Disgenoten (Ida Gerhardt) met muziek van Tom Löwenthal 



Blaasnonet van de Marinierskapel der Koninklijke Marine 
o.l.v. majoor Arjan Tien
Charles Gounod - uit: “Petite Symphonie” - deel 2 Andante cantabile

Koor zingt met orgelbegeleiding 
Komt nu met sangh (Valerius Gedenckklank) 
Liedboek voor de kerken (1973) nr 415

Com nu met sang van soete tonen
En u met snarenspel verblijt
Sing op, en wilt alom bethonen
Dat ghij van herten vrolyck syt
Juycht God ter eer
Syn lof vermeer
Die sulcken grooten werck
Gedaen heeft voor Sijn kerck

De Heer heeft eertydts Synen volcke
Geholpen uyt veel ancxt en pijn
Hy geeft ja wel een duister wolcke
Maar weer daerna schoon Sonnenschyn
Lof sy die Heer, die ons oock weer
Geeft, na veel smert en druck
Veel segen en geluck

Uitzending en zegen
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Koor zingt: 
Wilhelmus van Nassouwe

Marinierskapel der Koninklijke Marine

6.
Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.
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Hierna verlaten de voorganger en de genodigden de kerk.

Bij het verlaten van de kerk speelt organist Leo Doeselaar 
een uitgeleide op het orgel. 

Collecte aan de uitgang ten bate van het door de 3 October Vereeniging 
ingestelde fonds tot instandhouding van de Pieterskerk en de zich daarin 
bevindende historische collectie.

U kunt digitaal doneren met behulp van onderstaande QR-codes voor donaties 
van 3, 5, 10 of 20 euro.
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10 euro 20 euro

3 euro 5 euro




