
‘Een Vuurgloed’  
 

 

I Rust  Exodus 20 

Componist: Dimitris Andrikopoulos 

Datum première: 28 december 2003 
8  Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt; 

9  zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; 

10  maar de zevende dag is de sabbat van de Here, uw God; dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw 

dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch de vreemdeling die in uw steden woont. 

11  Want in zes dagen heeft de Here de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de 

zevende dag; daarom zegende de Here de sabbatdag en heiligde die. 

 

 

II Hel  Jeremia 7 

Componist: Florian Magnus Maier 

Datum première: 25 januari 2004 
29 ¶ Scheer uw hoofdhaar af en werp het weg, hef op de kale heuvels een klaaglied aan: de Here heeft verworpen en 

prijsgegeven het geslacht waarop zijn verbolgenheid rust. 

30  Want de kinderen van Juda hebben gedaan wat kwaad is in mijn ogen, luidt het woord des Heren; zij hebben hun 

gruwelen geplaatst in het huis, waarover mijn naam is uitgeroepen, om dat te verontreinigen, 

31  en zij hebben de hoogten van Tofet gebouwd, die zich in het dal Ben-hinnom bevinden, om hun zonen en 

dochters met vuur te verbranden, hetgeen Ik niet geboden heb en wat in mijn hart niet is opgekomen. 

32  Daarom zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat niet meer gezegd zal worden: Tofet en dal 

Ben-hinnom, maar: Moorddal; en men zal in Tofet begraven bij gebrek aan plaats, 

33  ja, de lijken van dit volk zullen het gevogelte des hemels en het gedierte der aarde tot voedsel strekken, zonder 

dat iemand ze verjaagt. 

34  En Ik zal in de steden van Juda en op de straten van Jeruzalem doen verstommen de stem der vreugde en de stem 

der vrolijkheid, de stem van de bruidegom en de stem der bruid, want het land zal een verwoesting zijn.   

 

 

III Hartstocht  Hooglied 8 

Componist: Lars Skoglund 

Datum première: 22 februari 2004 
6b Want sterk als de dood is de liefde onverbiddelijk als het rijk van de doden de hartstocht, haar vlammen zijn 

vuurvlammen, een vuurgloed des Heren. 

7  Vele wateren kunnen de liefde niet blussen en rivieren spoelen haar niet weg. Al bood iemand alles wat hij bezit 

voor de liefde, smadelijk zou men hem afwijzen. 

 

 

IV Heilig / Roeping  Jesaja 6 

Componist: Daan Manneke 

Datum première: 21 maart 2004 
1 ¶ In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Here zitten op een hoge en verheven troon en zijn zomen vulden de 

tempel. 

2  Serafs stonden boven Hem; ieder had zes vleugels: met twee bedekte hij zijn aangezicht, met twee bedekte hij 

zijn voeten en met twee vloog hij. 

3  En de een riep de ander toe: Heilig, heilig, heilig is de Here der heerscharen, de ganse aarde is van zijn 

heerlijkheid vol. 

4  En de dorpelposten beefden van het luide roepen en het huis werd vervuld met rook. 

5 ¶ Toen zeide ik: Wee mij, ik ga ten onder, want ik ben een man, onrein van lippen, en woon te midden van een 

volk, dat onrein van lippen is; en mijn ogen hebben de Koning, de Here der heerscharen, gezien. 

6  Maar een der serafs vloog naar mij toe met een gloeiende kool, die hij met een tang van het altaar genomen had; 

7  hij raakte mijn mond daarmede aan en zeide: Zie, deze heeft uw lippen aangeraakt; nu is uw ongerechtigheid 

geweken en uw zonde verzoend. 

8  Daarop hoorde ik de stem des Heren, die zeide: Wie zal Ik zenden en wie zal voor Ons gaan? En ik zeide: Hier 

ben ik, zend mij.   

 

 

 

 



V Agapè  1 Corinthiërs 13 

Componist: Laurens de Boer 

Datum première: 18 april 2004 
1 ¶ Al ware het, dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de liefde niet, ik ware schallend 

koper of een rinkelende cimbaal. 

2  Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en al het geloof 

had, zodat ik bergen verzette, maar ik had de liefde niet, ik ware niets. 

3  Al ware het, dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf om te worden 

verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij niets. 

4 ¶ De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, 

5  zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. 

6  Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. 

7  Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij. 

8 ¶ De liefde vergaat nimmermeer; maar profetieen, zij zullen afgedaan hebben; tongen, zij zullen verstommen; 

kennis, zij zal afgedaan hebben. 

9  Want onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons profeteren. 

10  Doch, als het volmaakte komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben. 

11  Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een man ben 

geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was. 

12  Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik 

onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben. 

13  Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde. 

 

 

VI Strijd  Genesis 32 

Componist: Friso van Wijck 

Datum première: 16 mei 2004 
  22  Toen stond hij in die nacht op, nam zijn beide vrouwen, zijn beide slavinnen en zijn elf zonen, en trok de 

doorwaadbare plaats van de Jabbok over; 

23  hij nam hen en deed hen de beek overtrekken, en hij bracht alles wat hij had naar de overzijde. 

24 ¶ Zo bleef Jakob alleen achter. En een man worstelde met hem, totdat de dag aanbrak. 

25  Toen deze zag, dat hij hem niet overmocht, sloeg hij hem op zijn heupgewricht, zodat Jakobs heupgewricht 

ontwricht werd, terwijl hij met hem worstelde. 

26  Toen zeide hij: Laat mij gaan, want de dageraad is gekomen. Maar hij zeide: Ik laat u niet gaan, tenzij gij mij 

zegent. 

27  Daarop zeide hij tot hem: Hoe is uw naam? En hij zeide: Jakob. 

28  Toen zeide hij: Uw naam zal niet meer Jakob luiden, maar Israel, want gij hebt gestreden met God en mensen, 

en gij hebt overmocht. 

29  Daarop vroeg Jakob: Zeg mij toch uw naam. Maar hij antwoordde: Waarom vraagt gij toch naar mijn naam? En 

hij zegende hem daar. 

30  En Jakob noemde de plaats Pniel, want zeide hij ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn leven 

is behouden gebleven. 

31  En de zon ging over hem op, toen hij door Penuel getrokken was; en hij ging mank aan zijn heup. 

32  Daarom eten de Israelieten tot op heden de heupspier niet, die op het heupgewricht ligt, omdat Hij Jakob op het 

heupgewricht, aan de heupspier, geslagen had. 

 

 

VII Schepping  Psalm 8 

Componist: Ab Sandbrink 

Datum première: 13 juni 2004 
  1 ¶ Voor de koorleider. Op de Gittit. Een psalm van David. (8-1) O Here, onze Here, hoe heerlijk is uw naam op de 

ganse aarde, Gij, die uw majesteit toont aan de hemel. 

2  Uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt Gij sterkte gegrondvest, uw tegenstanders ten spijt, om vijand en 

wraakgierige te doen verstommen. 

3 ¶ Aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren, die Gij bereid hebt: 

4  Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en het mensenkind, dat Gij naar hem omziet? 

5  Toch hebt Gij hem bijna goddelijk gemaakt, en hem met heerlijkheid en luister gekroond. 

6  Gij doet hem heersen over de werken uwer handen, alles hebt Gij onder zijn voeten gelegd: 

7  schapen en runderen altegader en ook de dieren des velds, 

8  de vogelen des hemels en de vissen der zee, hetgeen de paden der zeeen doorkruist. 

9  O Here, onze Here, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde.   


