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O come, let us sing
unto the Lord

‘Steek nu voor God de loftrompet’ klinkt als eerste psalm in de feestelijke cantatedienst
op zondagochtend 1 oktober. Die tekst zet de toon voor de dienst, want deze psalm 95
en psalm 96 vormen het hart van de dienst.
Voorganger Sytze de Vries, niet alleen bekend als dichter van vele geliefde gezangen,
maar ook door zijn jarenlange samenwerking met Willem Vogel, belicht de
tekstverbanden van deze psalmen. Met gemeente en koor zingen we beide psalmen in
diverse toonzettingen.
Die ‘loftrompet’ uit de eerste psalm zal niet alleen door de trompetten van het orgel tot
klinken worden gebracht maar ook door koor, strijkers, hobo en kistorgel in delen uit de
prachtige Chandos Anthem ‘O come, let us sing unto the Lord’ (HWV 253) van G.F. Handel.
In de tijd dat Handel de leiding had van de (kerk)muziekkapel van de hertog van Chandos
componeerde hij 11 anthems voor dit koor en instrumentaal ensemble, deze Chandos
Anthems werden met de inkt nog nat, uitgevoerd in de prachtige kerk op het landgoed
Whitchurch. Bijna 300 jaar later is de inkt volledig opgedroogd, maar de muziek klinkt
nog springlevend. Om dat te horen hoeven we niet naar het landgoed van de hertog, dat
kan gewoon, voor iedereen toegankelijk, in de Amstelkerk in Ouderkerk aan de Amstel.
Naast de composities van Handel klinken er ook werken van o.a. Thomas Clark en
uiteraard Sytze de Vries/Willem Vogel.
Van harte welkom in deze cantatedienst op zondagochtend 1 oktober.
Voorganger: Sytze de Vries
M.m.v. Esther van der Ploeg (hobo), Marijke van Kooten en Madelien Verheij (viool),
Magrita Rondeel (cello), Peter van der Kamp (kistorgel)
en Chorus ad Hoc o.l.v. Eric Jan Joosse.
Om de cantatediensten mede mogelijk te maken is er een deurcollecte bij de uitgang van
de dienst. Wilt u liever thuis een bijdrage over maken, dan kan dat op bankrek.nr.
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