Bijlage orde van dienst voor de Vespers op woensdag 13 januari
Week van de tweede zondag na Epifanie (Doop van de Heer in de Jordaan)
Voorganger: ds. Kees van den Berg
Cantor-organist: Gerben Budding
Sopraan: Marjon van der Linden
Musica pro Deo (na openingsvers)
‘Christ unser Herr zum Jordan kam’, BWV 684 – J.S. Bach (1685-1750)
Met aansluitend Gezang 165:1, LvdK
Psalmgebed
Psalm 17 (zie onderaan)
Musica pro Deo (na stilte)
Uit: Cantate BWV 7, ‘Christ unser Herr zum Jordan kam’
Aria ‘Des Vaters stimme’
Des Vaters Stimme ließ sich hören,
der Sohn, der uns mit Blut erkauft,
ward als ein wahrer Mensch getauft.
Der Geist erschien im Bild der Tauben,
damit wir ohne Zweifel glauben,
es habe die Dreifaltigkeit
uns selbst die Taufe zubereit'.

De stem van de Vader liet zich horen,
de Zoon, die ons heeft vrijgekocht met zijn bloed,
werd echt als mens, gedoopt;
de Geest verscheen in de gedaante van de duif,
opdat wij zonder twijfel geloven,
dat de Drieëenheid zelf
ons de Doop heeft toebereid.

Canticum
Magnificat (zie boekje)
Hymne (na Onze Vader)
Lied 523 (Liedboek 2013), ‘Christus ging als eerste’

Psalm 17
Antifoon
Toon het wonder van uw vriendschap (7a)

Psalmtoon
/*

/

1 Aanhoor, Ene, oprechtheid, merk op mijn jammeren, heb oor voor mijn gebéd,*
het komt niet van lippen vol bedróg!
2 Van voor uw aanschijn moge een gericht over mij úitgaan,*
niets dan oprechtheid zullen uw ogen aanschóuwen!
3 U keurde mijn hart, monsterde ’s nachts, u hebt mij gelouterd, u vónd niets*
waarvan ik bedacht heb: ‘dat kome nooit over mijn mónd!’
4 Om te handelen als een mens naar het woord van uw líppen *
heb ik gewaakt voor róverspaden!
5 Door mijn schreden te houden in uw spóren*
wankelen mijn pássen niet!
6 Ik heb u aangeroepen, geef mij antwoord, o Gód, *
leen mij uw oor, wil horen wat ik zég!
7 Toon het wonder van uw vriendschap, redder van wie komen om tóevlucht, *
meer dan van opstandigen,- door uw rechterhánd!
8 Bewaak mij als het mannetje in uw óog, *
wil mij in de schaduw van uw vleugels bérgen!
9 Voor het aanschijn van de boosdoeners die op mij jágen, *
mijn zielsvijanden die mij hebben omsíngeld!
10 Met vet hebben zij hun hart omslóten,*
hoogmoed spreken zij met hun mónd.
11 ‘Onze schreden!’ Nu zijn ze rondóm mij,- *
hun oogmerk is dat men zich uitstrekt op de áarde!
12 Het lijkt op een leeuw die belust is op róof, *
op een welp die klaarzit op verborgen plékjes.
13 Sta op, Ene!- treed zijn aanschijn tegemoet, breng hem op de kníeën, *
doe mijn ziel ontkomen aan de boze door uw zwáard;
14 aan de lieden, door uw hand, Ene, aan de lieden, uit dit bestél!- *
wier deel ligt in dit léven.
Al vult ge met wat gij bewaart hun buik, al verzadigen zich hun zónen, *
en laten ze hun overschot nog liggen voor hun télgen,15 ik zal gerechtvaardigd aanschouwen uw áanschijn, *
bij het ontwaken mij verzadigen aan uw gestálte.
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