Orde van dienst vespers en Paasnachtviering 3 april 2021 koor Sint Jan Gouda
Stille zaterdag
Voorganger: Joas van der Schoot
Lector: Elise Louisse-Van Wijk
Cantor-organist: Gerben Budding
Cantorij
Stilte
Openingsvers en Lofprijzing 190a* (gesproken)
Musica pro Deo ‘O vos omnes’ – G.M. Asola
O vos ómnes qui transítis per víam, atténdite et vidéte:
Si est dólor símilis sícut dólor méus.
Tekst zie Klaagliederen 1:12 en 13
Psalmgebed Psalm 27 (z.o.z.)
Lezing
Stilte
Musica pro Deo ‘Christus factus est’ – G.M. Asola
Christus factus est pro nobis obediens
usque ad mortem, mortem autem crucis.
Tekst zie Filip. 2:8 en 9
Canticum Lied van Jona, 155
Avondgebed - Voorbede met gesproken acclamatie ‘Heer, ontferm U’ - Onze Vader 369e
Hymne 591
Zegenbede 190a (gesproken)
Musica pro Deo ‘Vespere autem Sabbati’ – Gregoriaans
Vespere autem Sabbati, quae lucescit in prima sabbati:
venit Maria Magdalene, et altera Maria, videre sepulchrum.
Alleluia.
Tekst zie Matth. 28:1
*genoemde nummers komen uit Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk

Psalm 27

tekst: NBV

/*

muziek: Gerben Budding

/

1 De HEER is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrézen?*
Bij de HEER is mijn leven veilig, voor wie zou ik báng zijn?
2 Kwaadwilligen kwamen op mij af om mij levend te verslínden,*
mijn vijanden belaagden mij, maar zij struikelden, zij víelen.
3 Al trok een leger tegen mij op, mijn hart zou onbevréesd zijn,*
al woedde er een oorlog tegen mij, nog zou ik mij véilig weten.
4 Ik vraag aan de HEER één ding, het enige wat ik verláng:*
wonen in het huis van de HEER alle dagen van mijn leven, om de liefde van de HEER te aanschouwen,
hem te ontmoeten in zijn témpel.
5 Hij laat mij schuilen onder zijn dak op de dag van het kwáad,*
hij verbergt mij veilig in zijn tent, hij tilt mij hoog op een róts.
6 Daarom heft zich mijn hoofd fier boven de vijanden rondóm mij,*
ik wil offers brengen in zijn tent, hem juichend offers brengen, ik wil zingen en spelen voor de HÉER.
7 Hoor mij, HEER, als ik tot u róep,*
wees genadig en ántwoord mij.
8 Mijn hart zegt u na: 'Zoek mijn nabíjheid!'*
Uw nabijheid, HEER, wil ik zóeken,
9 verberg uw gelaat niet voor mij, wijs uw dienaar niet af in uw tóorn.*
U bent mij altijd tot hulp geweest, verstoot mij niet, verlaat mij niet, God, mijn behóud.
10 Al verlaten mij vader en móeder,*
de HEER neemt mij líefdevol aan.
11 Wijs mij uw weg, HEER, leid mij op een effen pád,*
bescherm mij tegen mijn víjanden,
12 lever mij niet uit aan mijn belágers.*
Valse getuigen staan tegen mij op en dreigen met gewéld.
13 Mag ik niet verwachten de goedheid van de HEER te zíen in het (*) land van de lévenden?
14 Wacht op de HEER, wees dapper en vastberáden,* ja, wacht op de HÉER.

Paasnachtviering aansluitend op de Vespers van Stille Zaterdag
De kaars wordt aangestoken
Introïtus voor de Paasnacht: 594
Lezing: Gen. 1:1- 2:3
Hymne: 604
Gen. 22:1-19
Hymne: 393
Ex. 12:1-11
Hymne: 723
Ex. 14:24- 15:1
Hymne: 151
Jes. 54:17 – 55:11
Hymne: 153
Ez. 37:1-14
Hymne: 686
Jona 3:1-10
Hymne: 605
Dan. 3:1-24
Hymne: 154a
Kol. 3:1-4
Hymne: 161
Mat. 28:1-7
Hymne: 608
Slotlied: 631
Musica pro Deo (orgel) ‘Incantation pour un jour de Paques’ (‘Lumen Christi’) – Jean Langlais

