Grote Kerk Gemeente
Dordrecht

zondag 8 mei 2022 - 19.00 uur
4e zondag van Pasen, jubilate
Muziekvespers met medewerking van:
Ensemble Lyrico
Arie de Bruin
ds. P.L. Wansink

Orgel
Liturg

de kleur van deze zondag is wit

Het Ensemble Lyrico werkt mee aan deze vespers met muziek van de
componist Adrian Batten (c. 1591- c. 1637). Het ensemble werd eind 2018
opgericht door Lucia van Vugt en bestaat uit vier zangers, een gambist en een
organist-klavecinist.

- klokgelui: Dordtse Dom klokken 2, 4, 5 Grote drieklank
- orgel: Voluntary VI: Adagio - Trumpet andante – Adagio, John Stanley
- koorgebed: Deliver us, O Lord (psalm 106: 47-48), Adrian Batten
- welkom
- stilte
- song 44, Orlando Gibbons (1583-1625)
- openingswoorden
v
g
v
g
- avondlied:

Heer, open mijn lippen.
Mijn mond zal zingen van uw eer.
God, kom mij te hulp.
Heer, haast u mij te helpen.

lied 984 (Gibbons)

1

Gezegend die de wereld schept,
de dag uit nacht tot leven wekt,
het licht der zon roept en de maan,
de sterren om op wacht te staan.

4

Gezegend die de mensen roept
tot liefde, vruchtbaarheid en moed,
om voor elkander te bestaan
in eerbied voor zijn grote naam.

2

Gezegend die de aarde maakt,
de grenzen van de zee bewaakt,
ontluiken doet het jonge groen,
de kleurenpracht van elk seizoen.

5

Gezegend zijt Gij om uw woord
dat ons tot vrede heeft bekoord,
tot leven dat van lijden weet
en liefde die geen einde heeft.

3

Gezegend die een woonplaats maakt 6 Gezegend zijt Gij om de Geest
voor wat beweegt en ademhaalt:
die van de aanvang is geweest:
de dieren in het vrije veld,
de adem die ons gaande houd
de vogels in hun zingend spel.
en in het eind in U behoudt.

2

- psalmengebed (Adrian Batten)
Haste thee, o God (psalm 70: 1-4)
O sing joyfully (psalm 81: 1-4)
When the Lord turned again (psalm 126: 1-4)
- psalm 84: 1 en 2
1

Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.

2

Het heil dat uw altaar omgeeft
beschermt en koestert al wat leeft.
De mus, de zwaluw vindt een woning.
Haar jongen zijn in veiligheid.
Mij is een schuilplaats toebereid
in het paleis van U, mijn Koning.
Heil hen die toeven aan uw hof
en steeds zich wijden aan uw lof.

- lezing: Ezechiel 34, 1-10
- Magnificat, Adrian Batten
- lezing: 1 Johannes 3, 1-8
- Nunc dimittis, Adrian Batten
- Moment van inkeer en verstilling
- Anthem: Lord, we beseech thee, Adrian Batten
- gebeden
avondgebed
voorbeden met acclamatie: lied 367b (Richard Farrant, c. 1525-1580)

Stil gebed
Onze Vader: The Lord’s Prayer, Robert Stone (1516-1613)

3

- avondlied:

lied 243 (Tallis’ canon)

Gezongen als tweestemmige canon; vrouwen beginnen, mannen zetten in
canon in. Ensemble 1, 2, 3 allen 4, 5, 6, 7.
1

O Heer mijn God, ook deze nacht
zij lof en eer U toegebracht
omdat Gij dag en duister schept
en ons het licht gegeven hebt.

5

Wanneer mij slapeloosheid kwelt,
geef dat uw Geest mij vergezelt.
Laat mij niet raken in de macht
der boze geesten van de nacht.

2

Om Christus' wil doe mij niet aan
het kwaad dat ik U heb gedaan,
veeleer vergeef mij, Heer, en geef
dat ik voortaan in vrede leef.

6

De dromen gaan hun eigen weg,
neem Gij hun duister dreigen weg.
Verjaag de wolven van uw schaap,
want ik ben weerloos als ik slaap.

3

Neem mij de last van doodsangst af,
dat ik te ruste ga in 't graf.
Leer mij te sterven dat ik mag
vrolijk verrijzen op uw dag.

7

Looft God de Heer die eeuwig leeft,
alles uit niets geschapen heeft,
die ons tot aan zijn dag behoedt
en onze ogen opendoet!

4

Is deze arbeidsdag voorbij,
dat mij de slaap een balsem zij.
Dan zal ik zijn in 't nieuwe licht
als een die graag zijn dienst verricht.

- zegenbede

v

a

De Heer schenke ons zijn zegen,
Hij beware ons voor onheil en
geleide ons tot eeuwig leven
Amen (gezongen)

- orgel: Voluntary VI: Cornet Allegro moderato, John Stanley

We zijn u dankbaar voor een bijdrage in de onkosten van de cantate- en
vesperdiensten. Daarvoor zijn meerdere mogelijkheden:
•
•

•

een bijdrage – eventueel ook via collectebonnen – in de
collecteschaal bij de uitgang;
een extra bijdrage op bankrekening NL37 INGB 0000 6573 05 ten
name van Wijkraad 1 der Hervormde Gemeente, onder vermelding
van: ‘gift avonddiensten’;
een bijdrage via de App (zie website Grote Kerk gemeente). Met hulp
van uw bijdrage kunnen wij deze avonddiensten met-en-voor-elkaar
voortzetten.
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