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de roeping van Abraham
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voorganger:  Harry Schram
muziek:  Zofia Balcar, viool

Jan Siemons, orgel



- 2 -

- muziek:  over Zomaar een dak boven wat hoofden

- welkom en mededelingen

- ontsteken van het licht

- muziek:  Franz Schubert (1797-1828) - 1e Sonate - deel 1 - Allegro molto

- begroeting

- zingen:  BB 76 - Zomaar een dak boven wat hoofden



- 3 -

Woorden van ver, vallende sterren, / vonken verleden hier gezaaid.
Namen voor Hem, dromen, signalen / diep uit de wereld aangewaaid.
Monden van aarde horen en zien, / onthouden, spreken voort
Gods vrij en lichtend woord.

Tafel van Een, brood om te weten / dat wij elkaar gegeven zijn.
Wonder van God, mensen in vrede, / oud en vergeten nieuw geheim.
Breken en delen, zijn wat niet kan, / doen wat ondenkbaar is,
dood en verrijzenis.

t:  Huub Oosterhuis - m:  Ton Löwenthal

- lezing:  Genesis 12 : 1 - 10 - Abraham ga uit je land

- zingen:  NLB 802 : 1, 2, 3, 5, 6 - Door de wereld gaat een woord

refrein volgende pagina
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Door de wereld gaat een stoet / die de ban brak van het bloed,
die bij wat op aarde leeft / nu geen burgerrecht meer heeft. - refrein

Menigeen ging zelf op pad, / daar hij thuis geen vrede had.
Eeuwig heimwee spoort hem aan, / laat ook hem het woord verstaan. -
refrein:

Velen, die de moed begaf, / blijven staan, of dwalen af.
Hunk’rend naar hun oude land. / Reisgenoten, grijp hun hand. - refrein:

Door de wereld gaat een woord / en het drijft de mensen voort:
“Breek uw tent op, ga op reis / naar het land dat Ik u wijs.” - refrein:

t:  Jan Wit - m:  Wim ter Burg

- overdenking

- stilte

- muziek:  Franz Schubert -  1e Sonate  deel 2 - Andante

- gebeden

- gesprek

- zingen:  NLB 416 - Ga met God en Hij zal met je zijn- staande
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Ga met God en Hij zal met je zijn: / bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden. / Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn / in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen, / Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn, / tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten. / Ga met God en Hij zal met je zijn.

t:  Jeremiah Rankin, vertaling Gert Landman - m:  Ralph Vaughan Williams

- zegen

- zingen:  NLB 425 - Vervuld van uw zegen

zie volgende pagina
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- muziek:  Franz Schubert - 1e Sonate - deel 3 - Allegro Vivace
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- bij de uitgang inzameling voor de Woudkapel

- u bent van harte uitgenodigd voor koffie of thee
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Over de muziek:

Franz Schubert componeerde in 1816 een drietal Sonates (Sonatinas) voor
viool en piano. In de officiële Werken Verzeichnisch - Deutsch - aangegeven
onder respectievelijk D 384, 385 en 408. Zij zijn in 1836 uitgegeven onder
Opus 137.
Het eerste deel - Allegro molto -  kenmerkt zich doordat de viool en piano
regelmatig in de sopraan unisono spelen, afgewisseld met een eigen
begeleiding van de piano.
Ook het tweede deel - Andante - heeft die structuur.
Maar in het derde deel gaat de piano voornamelijk zijn eigen weg, met veel
akkoorden. Niettemin, in een enkele maat spelen ze even unisono.
Het is boeiend dat afwisselende spel te volgen.
De violiste Zofia Balcar speelt 2e viool in het Radio Filharmonisch Orkest.
Harry Schram is in de Woudkapel naast voorganger te zijn, ook wel bekend als
pianist. Kortom, het beloofd in alle opzichten een boeiende morgen te worden.
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- Mededelingen:

- ma 20 feb - 20.00 u - Individualisme als oog van de naald - met Jesse
Mulder i.s.m. Bilthovense Kring van Wijsbegeerte

- di 21 feb - 10.30 u - zanggroep met José Scholte

- wo 22 feb - 20.00 u - gespreksgroep over Offers doen - Madelief Brok

- do 23 feb - 19.30 u - filmhuis  met Mothering Sunday

20.00 u - Kracht van de stilte - meditatie

- vr 24 feb - 15.30 u - afsluiting van de maand met muziek door
Masterstudenten Utrechts Conservatorium -
met een drankje en een hapje na afloop

- zo 26 feb - 10.30 u - OntMoeten met Danielle van Dijk over
Maria Magdalena en het Keltische Christendom

Voor de viering van het 100 jarig jubileum zijn de volgende data van belang:
10 maart worden de feestelijkheden geopend voor leden en vrienden, om 19.00
u in de Woudkapel. 11 en 12 maart is er dan een groot programma met op
zondag om 10.30 u de Bezinnen op zondag bijeenkomst. Tenslotte staat de
Paasdienst op 9 april helemaal in het teken van 100 jaar Woudkapel, met als
voorgangers Marien van den Boom en Madelief Brok. Muziek Liesbeth
Feikema, hobo, Annemieke Hereijgers, dwarsfluit en Jan Siemons, orgel.
Het hele programma is te vinden op woudkapel.nl/festivalprogramma.
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