Bijlage orde van dienst voor de Vespers op woensdag 20 januari
Week van de tweede zondag na Epifanie (bruiloft te Kana)
Voorganger: Joas van der Schoot
Cantor-organist: Gerben Budding, m.m.v. sopraan Marjon van der Linden
Hymne Gezang 74 (LvdK)
Psalmgebed Psalm 18
Musica pro Deo (na stilte)
‘Vor der Hochzeit zu Kana’, uit: ‘Das Marienleben’ – Paul Hindemith (1895-1963)
Konnte sie denn anders, als auf ihn
stolz sein, der ihr Schlichtestes verschönte?
War nicht selbst die hohe, großgewöhnte
Nacht wie außer sich, da er erschien?
Ging nicht auch, daß er sich einst verloren,
unerhört zu seiner Glorie aus?
Hatten nicht die Weisesten die Ohren
mit dem Mund vertauscht? Und war das Haus
nicht wie neu von seiner Stimme? Ach
sicher hatte sie zu hundert Malen
ihre Freude an ihm auszustrahlen
sich verwehrt. Sie ging ihm staunend nach.
Aber ja bei jenem Hochzeitsfeste,
als es unversehns an Wein gebrach, sah sie hin und bat um eine Geste
und begriff nicht, daß er widersprach.
Und dann tat er's. Sie verstand es später,
wie sie ihn in seinen Weg gedrängt:
denn jetzt war er wirklich Wundertäter,
und das ganze Opfer war verhängt,
unaufhaltsam. Ja, es stand geschrieben.
Aber war es damals schon bereit?
Sie: sie hatte es herbeigetrieben
in der Blindheit ihrer Eitelkeit.
An dem Tisch voll Früchten und Gemüsen
freute sie sich mit und sah nicht ein,
daß das Wasser ihrer Tränendrüsen
Blut geworden war mit diesem Wein.
Canticum Magnificat (zie boekje)
Avondlied (na Onze Vader) Lied 792:1 en 4, (Liedboek 2013)

Psalm 18

12 Hij stelde het duister tot zijn omhulsel, tot zijn
beschutting rondóm Zich:*
duistere wateren, wólkengevaarten.

Antifoon

13 Van de glans vóór Hem verdwenen zijn
wólken,*
hagel en vurige kólen.
Psalmtoon
/ *

/

14 De HERE deed de donder in de hemel
weerklínken,*
de Allerhoogste verhief zijn stém –
15 Hij schoot zijn pijlen en verstróoide hen,*
hij slingerde bliksemen en bracht hen in
verwárring.

2 Hij zeide: Ik heb U hartelijk líef,*
HERE, mijn stérkte,
3 o HERE, mijn steenrots, mijn vesting en mijn
bevrijder, mijn God, mijn Rots, bij wie ik schúil,*
mijn schild, hoorn mijns heils, mijn búrcht.

16 Toen werden de beddingen der wateren
zichtbaar en de grondvesten der wereld kwamen
blóot*
vanwege uw dreigen, o HERE, vanwege het blazen
van de adem van uw néus.

4 Geloofd zij de HERE, roep ik úit;*
want van mijn vijanden ben ik verlóst.

17 Hij reikte van omhoog, gréep mij,*
trok mij op uit grote wáteren.

5 Banden des doods hadden mij omvángen,*
en stromen van verderf hadden mij overvállen,

18 Hij ontrukte mij aan mijn machtige víjand,*
en aan mijn haters, omdat zij sterker waren dan ík.

6 banden van het dodenrijk hadden mij
omgéven,*
valstrikken van de dood lagen op mijn wég.

19 Zij traden mij in de weg ten dage van mijn
óngeluk,*
maar de HERE was mij tot stéun;

7 Toen het mij bang te moede was, riep ik de
HERE aan, tot mijn God riep ik om húlp.*
Hij hoorde mijn stem uit zijn paleis, mijn
hulpgeroep tot Hem drong door in zijn óren.

20 Hij leidde mij uit in de rúimte.*
Hij redde mij, omdat Hij wélgevallen aan mij had.
21 De HERE deed mij naar mijn geréchtigheid,*
naar de reinheid mijner handen vergóld Hij mij,

8 Toen dreunde en beefde de aarde en de
grondvesten der bergen sidderden en dáverden,*
omdat Hij in toorn ontbránd was.

22 want ik heb de wegen des HEREN gehóuden*
en ben niet goddeloos afgeweken van mijn Gód.

9 Rook steeg op uit zijn neus, verterend vuur
kwam voort uit zijn mónd,*
kolen raakten erdoor in bránd.

23 Want al zijn verordeningen stonden mij voor
ógen*
en zijn inzettingen deed ik niet van mij wég,

10 Hij neigde de hemel en daalde néder,*
donkerheid was onder zijn vóeten,

24 maar ik was onberíspelijk jegens Hem,*
en wachtte mij voor ongeréchtigheid.

11 Hij reed op een cherub en vlóog*
en zweefde op de vleugels van de wínd.

25 De HERE heeft mij vergolden naar mijn
geréchtigheid,*
naar de reinheid mijner handen vóór zijn ógen.

26 Jegens de getrouwe toont Gij U getróuw,*
jegens de onberispelijke toont Gij U onberíspelijk,

41 Gij deedt mijn vijanden mij de rug tóekeren,*
en mijn haters verdélgde ik.

27 jegens de reine toont Gij U réin,*
maar jegens de verkeerde toont Gij U een
tégenstander.

42 Zij riepen om hulp, maar niemand redde, tot de
HÉRE,*
maar Hij ántwoordde hun niet;

28 Gij toch verlost het ellendige vólk*
en vernedert de hovaardige ógen.

43 toen vermaalde ik hen als stof voor de wínd.*
Ik goot hen uit als slijk van de stráten.

29 Gij toch doet mijn lamp schíjnen,*
de HERE, mijn God, doet mijn duisternis ópklaren.

44 Gij deedt mij ontkomen aan de twisten van het
volk, Gij steldet mij tot hoofd der nátiën;*
volken die ik niet kende, werden mij díenstbaar;

30 Met U immers loop ik op een légerbende in*
en met mijn God spring ik over een múur.
31 Gods weg is volmaakt; des HEREN woord is
zúiver.*
Hij is een schild voor allen die bij Hem schúilen.
32 Want wie is God behalve de HÉRE,*
wie is een rots buiten onze Gód?
33 Die God, die mij met kracht omgórdt*
en mijn weg éffen maakt;
34 die mijn voeten maakt als die der hínden*
en mij op mijn hóogten doet staan;

45 nauwelijks hadden zij van mij gehoord, of zij
gehóorzaamden mij;*
vreemden veinsden onderdanigheid tegenóver
mij.
46 Vreemden verloren hun krácht*
en verlieten bevend hun búrchten.
47 De HERE leeft. Geprezen zij mijn Róts,*
en verhoogd zij de God mijns héils,
48 de God, die mij wraak heeft verléend,*
die volken onder mij gebrácht heeft,

35 die mijn handen oefent ten stríjde,*
zodat mijn armen een koperen boog spánnen.

49 die mij van mijn vijanden heeft gered. Ja, Gij
hebt mij verhoogd boven hen die tegen mij
ópstonden,*
Gij hebt mij gered van de gewéldenaar.

36 Ook gaaft Gij mij het schild uws heils, en uw
rechterhand onderstéunde mij,*
uw nederbuigende goedheid maakte mij gróot.

Psalm 18:15 LvdK, gevolgd door de Antifoon

37 Gij hebt mij ruimte gegeven voor mijn
schréden,*
en mijn enkels wánkelden niet.
38 Ik vervolgde mijn vijanden om hen te
achterhálen,*
en liet niet af, eer ik hen had verníetigd;
39 ik verpletterde hen, zodat zij niet konden
ópstaan,*
zij vielen onder mijn vóeten.
40 Gij hebt mij aangegord met kracht tot de
stríjd,*
Gij deedt onder mij bukken wie tegen mij
ópstonden;

(50 Daarom loof ik U, o HERE, onder de vólken*
en wil ik uw naam psálmzingen.)
(51 Hij schenkt zijn koning grote úitreddingen,*
en betoont trouw aan zijn gezalfde, aan David en
zijn nageslacht voor áltijd.)

Tekst: NBG 1951
Muziek: Gerben Budding voor Vespers Gouda

