Muzikaal Morgengebed
Stabat Mater
Goede Vrijdag 2 april 2021

Voorganger: ds. Margreet Klokke
Organist: Willeke Smits
Sopraan: Emma Brown

Orgel
Stilte
Openingsvers
V: God, kom mij te hulp
G: Heer, haast u mij te helpen
V: Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
G: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de
eeuwen der eeuwen, Amen.
Psalmgebed: Ps 51
G: couplet 1 berijmde versie
V: vervolg
G: couplet 7 berijmde versie
V: Eer aan de vader en de Zoon en de heilige Geest
G: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de
eeuwen der eeuwen, Amen
Orgel: De melodie van de psalm
Schriftlezing Hosea 6: 1-6
met korte inleiding, afgesloten met:
V: Lof zij u Christus
G: In eeuwigheid, Amen

Meditatie: Stabat Mater - Antonio Vivaldi (1678-1741), vert. Willem Wilmink
Stabat mater dolorosa
Iuxta crucem lacrimosa,
Dum pendebat Filius.

Naast het kruis, met schreiende ogen
Stond de moeder, diep bewogen
Toen de Zoon te sterven hing.

Cuius animam gementem
Contristatam et dolentem
Pertransivit gladius.

En haar door het zuchtend harte,
Overstelpt van wee en smarten,
't Zevenvoudig slagzwaard ging.

O quam tristis et afflicta
Fuit illa benedicta
Mater unigeniti

O hoe droef, hoe vol van rouwe,
Was die zegenrijkste vrouwe,
Moeder van Gods ene Zoon!

Quae maerebat et dolebat.
Pia Mater dum videbat
Nati poenas incliti.

Ach, hoe streed zij! ach, hoe kreet zij,
de liefdevolle moeder,
Bij 't aanschouwen van die hoon!

Quis est homo qui non fleret,
Matrem Christi si videret
In tanto supplicio?

Wie, die hier niet schreien zoude,
Als hij 't grievend leed aanschouwde,
Dat Maria's ziel verscheurt?

Quis non posset contristari,
Piam matrem contemplari
Dolentem cum filio?

Wie kan, zonder mee te wenen,
Christus' moeder horen stenen,
Nu zij met haar zoon hier treurt?

Pro peccatis suae gentis
Vidit Iesum in tormentis
Et flagellis subditum.

Voor de zonden van de zijnen
Zag zij Jezus zo in pijnen,
En de wrede geselstraf,

Vidit suum dulcem natum
Moriendo desolatum
Dum emisit spiritum.

Zag haar lieve Zoon zo lijden,
Heel alleen de doodskamp strijden,
Totdat Hij zijn geest hergaf.

Eia mater fons amoris,
Me sentire vim doloris
Fac ut tecum lugeam.

Geef, o Moeder! bron van liefde,
Dat ik voel, wat U zo griefde,
Dat ik met U medeklaag.

Fac ut ardeat cor meum
In amando Christum Deum,
Ut sibi complaceam.

Dat mij 't hart ontgloeit van binnen,
In mijn Heer en God te minnen,
Dat ik Hem alleen behaag.

Amen.

Amen.

Onze Vader
Orgel: Als ik in gedachten sta, bij het kruis van Golgotha
Zegenbede
V: De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons
voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven,
G: Amen.
V: Loven wij de Heer.
G: Wij danken God.
Orgel

Volledige programmering diensten en projecten Stille Week en Pasen:
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl
COLLECTE
Er zijn twee mogelijkheden om een gift te geven:
1. Overmaken op rekeningnummer:
NL71 INGB 06786 51094
t.n.v. Protestantse Gemeente Leiden
o.v.v. “Kerkdienst [dag maand] LBG”
Voor bestemming en verdeling: zie website LBG
2. Geven met de Givt-app.
Zie protestantsegemeenteleiden.nl/givt
Voor praktische hulp of een praatje: www.nietalleen.nl
of email: pastoraleraad@leidsebinnenstadsgemeente.nl

