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Dienst van Schrift en tafel

Charles Gounoud

Over de Messe Brève
Het (jubilerende) koor Vocaal uit Usselo en ons Protestants Kerkkoor, beide 
onder leiding van Hans Roordink, werken vandaag samen en voeren de Messe 
Brève van Charles Gounoud uit. Charles François Gounoud (1818-1893) was 
een Franse componist. Hij heeft een breed oeuvre op zijn naam staan 
(orkestwerken, opera's, orgel- en pianowerken, kamermuziek en vocale 
weredlijke muziek). Bij Gounoud ligt een groot accent op zijn kerkelijke muziek:
missen, oratoria, cantates en gewijde muziek. Na verschillende Messes Brèves 
schreef hij in 1890 Messe Brève nr. 7 aux chapelles in C groot voor solisten, 
gemengd koor en orgel. Dit werk wordt vandaag uitgevoerd in onze dienst. 
Messe Brève betekent 'korte mis', dat wil zeggen dat niet alle onderdelen van 
de klassieke mis er in voorkomen. Complete missen bestaan uit: Kyrie, Gloria, 
Credo, Sanctus, Benedictus en Agnus Deï. Bij Gounouds Messe Brève 
ontbreken Credo en Benedictus. Toegevoegd heeft hij het 'O Salutaris Hostia' 
als onderdeel van de Eucharistie. De verschillende onderdelen van Gounouds 
Messe Brève zijn zo in deze dienst van Schrift en Tafel verwerkt dat ze op de 
passende plaatsen in de liturgie gezongen worden. 



VOORBEREIDING

orgelspel voor de dienst

welkom en mededelingen 

de Paaskaars wordt aangestoken

intochtslied 287: 1,2,4,5

Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede;
wie in voor- of tegenspoed
zegen zoekt, mag binnentreden, –
bij de Heer zijn wij hier thuis,
kind aan huis. 

Rond het boek van zijn verbond
noemen wij elkaar bij name,
roepen wij met hart en mond
levenswoorden: ja en amen – 
als de kerk van liefde leest
is het feest!  

Rond de tafel, in de kring, 
staat ons land, de oogst voor ogen, –
neem en eet, drink en gedenk, 
proef hoe zoet: Gods mededogen, 
die ons schenkt in de woestijn 
brood en wijn. 

Rond het licht dat leven doet 
groeten wij elkaar met vrede. 
Paaslicht straal ons tegemoet, 
zegen wie uw liefde delen, –
licht dat dit geheim behoedt: 
God is goed. 



stil moment, bemoediging en groet 
v: Onze hulp is in de Naam van de Heer
a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v: De Heer zal bij u zijn
a: DE HEER ZAL U BEWAREN

Kyrie en Gloria uit de Messe Brève van Gounoud

Kyrie eleison, Christe eleison, kyrie eleison.
Heer, ontferm U, Christus ontferm U, Heer ontferm U!

Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bonae volontatis.
Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te.
Gratias, gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam.
Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater onmipotens.
Domine Fili unigenite Jesu Christe. 
Domine Deus, Agnus Deï, Filius Patris.
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dextram Patris miserere nobis.
Quoniam tu solus sanctus. Tu solus Dominus. Tu solus Altissimus, 
Jesu Christe. Cum Sancto Spiritu, in gloria Deï Patris. 
Amen

Eer aan God in de hoge en vrede op aarde 
aan de mensen die Hij liefheeft.
Wij loven U, wij prijzen en aanbidden U, wij verheerlijken U
en wij zeggen U dank voor uw grote heerlijkheid.
Heer God, hemelse Koning, God almachtige Vader.
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus,
Heer God, Lam van God, Zoon van de Vader.
Die wegneemt de zonden van de wereld, ontferm U over ons.
Die wegneemt de zonden van de wereld, aanvaard ons gebed.
Die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons.
Want U alleen bent heilig, U alleen de Heer,
U alleen de Allerhoogste: Jezus Christus.
Met de Heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader.
Amen.  



ROND DE SCHRIFTEN

gebed tot de Geest

Schriftlezing Baruch 2: 9-15 (apocrief)

lied psalm 136: 1, 3 en 5

Loof de Heer, want Hij is goed, 
trouw in alles wat Hij doet.
Want zijn goedertierenheid 
zal bestaan in eeuwigheid. 

Geef de God der goden eer, 
jubel voor der heren Heer.
Hij doet wonderen, Hij alleen 
trouw door alle tijden heen. 

Die Egypte sloeg met rouw, 
toonde Israël zijn trouw.
Hij bevrijdt met sterke hand. 
Eeuwig houdt zijn liefde stand. 

Evangelielezing Lucas 14: 1-11

lied 841: 1 en 2

Wat zijn de goede vruchten, die groeien aan de Geest?
De liefde en de vreugde, de vrede allermeest,
geduld om te verdragen en goedertierenheid,
geloof om veel te vragen, te vragen honderd-uit; 

geloof om veel te geven, te geven honderd-in,
wij zullen leren leven van de verwondering:
dit leven, deze aarde, de adem in en uit,
het is van Gods genade en zijn lankmoedigheid. 

preek met aansluitend stilte



geloofslied (staande) 342

En in de Geest, die ons geleidt, 
geloven wij: dat er altijd
een Trooster is, zacht als de wind, 
een sterke moeder bij haar kind. 

Lof zij de Vader, die ons schiep 
en licht uit nacht tevoorschijn riep.
Lof zij de Zoon, die onze nood,
ons kruis verdroeg en onze dood.

Die onderging en overwon 
en als de zon ten hemel klom,
die aan de dag treedt op zijn tijd 
en eenmaal recht van onrecht scheidt. 

Lof zij de Geest die wereldwijd 
ons kerk maakt: Christus toegewijd
tot wij, van alle kwaad bevrijd, 
God zien in alle eeuwigheid. 



ROND DE TAFEL
wanneer er een afkondiging van overlijden is, gaan we staan, horen de 
afkondiging, zijn we stil en zingen lied 961

Niemand leeft voor zichzelf niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe. 

nodiging en vredegroet

inzameling van de gaven en gebed over de gaven

voorbeden en stil gebed 

Tafelgebed, na: 'prijzen wij U en zingen: 
Sanctus uit de Messe Brève van Gounoud
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis.

Heilig, heilig, heilig, Heer God van de hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna (help toch!) in de hoge!

vervolg Tafelgebed
na de instellingswoorden: O Salutaris uit de Messe Brève van Gounoud

O Salutaris Hostia, quae coeli pandis ostium: 
Bella premunt hostilia, da robur, fer auxilium. 

O Reddende Offerande, Die de hemelpoort wijd opent,
Oorlogen met vijanden benauwen ons.
Geef ons kracht, bied ons hulp!



vervolg Tafelgebed, uitlopend op het Onze Vader 
Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
Maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. 
Amen.

het breken van het brood en het uitgieten van de wijn,
hierna zingt het koor: Agnus Deï uit de Messe Brève van Gounoud

Agnus Deï, qui tollis peccata mundi: miserere nobis.
Agnus Deï, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.

Lam van God, dat draagt de zonden van de wereld: ontferm U over ons.
Lam van God, dat draagt de zonden van de wereld, geef ons vrede.  

delen van brood en wijn

gebed na de maaltijd

ZENDING EN ZEGEN
slotlied 634

U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle mens'lijk lijden hebt Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer! 



Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer! 

opdracht en zegen, beantwoord met Amen

Na deze dienst is iedereen van harte welkom voor een kop koffie, thee of 
limonade, in de Potkamp!


