Opgang, 12 januari 2020, de tweede zondag van Epifanie.
De zondagen staan sinds vorige week in het teken van Jezus’ verschijning in de wereld en het begin
van zijn werk op aarde. Op de tweede zondag van Epifanie, vandaag dus, wordt de doop van Jezus in
de Jordaan door Johannes de Doper centraal gesteld.
Een lied dat bij deze zondag hoort is Christ unser Herr zum Jordan kam. Niet vaak gezongen in de
kerk, het is een lang lied met best een lastige melodie, maar het koraal werd wel door veel
componisten verwerkt in hun composities. Vandaag kunt u na een koraalzetting luisteren naar het
eerste deel van cantate 7 met de gelijknamige titel van Johann Sebastian Bach.
Koraaltekst
Christ, unser Herr, zum Jordan kam
Nach seines Vaters Willen,
Von Sanct Johann's die Taufe nahm,
Sein Werk und Amt zu 'rfüllen.
Da wollt' er stiften uns ein Bad,
Zu waschen uns von Sünden,
Ersäufen auch den bittern Tod
Durch sein selbst Blut und Wunden,
Es galt ein neues Leben.
Een psalm suggestie voor deze zondag is een lezing uit psalm 89.
Georg Friedrich Händel heeft een prachtige bewerking over psalm 89 geschreven die u vandaag kunt
beluisteren. De tekst en indeling van deze Chandos Anthem 7 H252 (eventueel: uitspraak is Sjendos)
1. Sinfonia
2. Sopraan en koor
My song shall be always of the loving kindness of the Lord; with my mouth will I ever be showing
Thy truth from one generation to another
The Heav’ns shall praise Thy wond’rous works and Thy truth in the congregation of the saints.
3. Recitatief - Tenor
For who is he among the clouds that shall be compared unto the Lord? And what is he among the
gods, that shall be like unto the Lord?
4. Aria - Tenor
God is very greatly to be fear’d in the counsel of the saints, and to be had in reverence of all that
are round about him. O Lord, God of hosts, who is like unto Thee? The truth, most mighty Lord, is
on ev’ry side
5. Trio Sopraan, Tenor en Bas,
Thou rulest the raging of the sea, Thou stillest the waves thereof when they arise.
6. Duet AB
The heav’ns are Thine, the earth also is Thine, Thou hast laid the foundation of the round world.
7. Koor
Righteousness and equity are the habitation of Thy seat. Mercy and truth shall go before Thy face.
8. Aria – Sopraan
Blessed is the people, o Lord, that can rejoice in Thee. They shall walk in the light of Thy
countenance.
9. Koor
Thou art the glory of their strength. Alleluia.

